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0. ΣΥΝΟΨΗ 
 

Η διπλωματική εργασία που ακολουθεί έχει ως βασικό σκοπό να ερευνήσει την εφαρμογή 

των σύγχρονων μορφών των logistics στον αθλητισμό, να αναδείξει τη σπουδαιότητα τους 

στον αθλητικό κλάδο, και να επισημάνει την αναγκαιότητα της συνεχούς προσαρμογής τους 

στις ολοένα και αναδυόμενες ευκαιρίες και προοπτικές της αθλητικής βιομηχανίας. 

Επίσης παρουσιάζονται ορισμένα γενικά στοιχεία της δυναμικής τόσο του αθλητισμού 

όσο και των logistics ώστε να γίνει κατανοητή η αναγκαιότητα συνδυασμού των δύο όρων 

για την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων. 

Η παρούσα μελέτη περιγράφει επίσης μέσω cases τη χρήση των logistics στον αθλητισμό 

στη σύγχρονη εποχή, ενώ ταυτόχρονα εξετάζει τη μελλοντική τους προοπτική. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα logistics αρχικά βρήκαν εφαρμογή στη συστηματική διαδικασία ανεφοδιασμού των 

στρατιωτικών επιχειρήσεων με ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό και εφόδια. Η είσοδός τους 

στη βιομηχανία και το εμπόριο ξεκίνησε κατά τη δεκαετία του 1960, αλλά η ευρεία διάδοσή 

τους ακολούθησε κατά τη δεκαετία του 1980. 

Τα logistics βρίσκουν εφαρμογή σε δύο κυρίως πεδία: 

• Το πρώτο πεδίο είναι η επιχείρηση, η οποία πρέπει να οργανώσει την εισροή, την εσωτε-

ρική διακίνηση και την εκροή υλικών και προϊόντων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφα-

λίζει τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών της. 

• Το δεύτερο πεδίο είναι η εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία αποτελείται από όλες εκείνες τις 

επιχειρήσεις και οργανισμούς που είναι απαραίτητοι έτσι ώστε ένα προϊόν, από πρώτες 

ύλες να καταλήξει στον τελικό πελάτη. Η αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση της 

ροής των προϊόντων και πληροφοριών σε αυτήν την αλυσίδα αποτελεί επιτακτική ανάγκη 

σε μια παγκοσμιοποιημένη και ψηφιακή οικονομία όπου ο ανταγωνισμός από ατομικός 

(επιχείρηση εναντίον επιχείρησης) γίνεται συλλογικός (εφοδιαστική αλυσίδα εναντίον 

εφοδιαστικής αλυσίδας). 

Η εφαρμογή των logistics υπεισέρχεται στον σχεδιασμό, τον προσδιορισμό των απαιτή-

σεων, την απόκτηση, τη διατήρηση και τη διάθεση των παραγωγικών πόρων και μέσων που 

υποστηρίζουν τους στόχους, τη στρατηγική, την τακτική και τον έλεγχο μιας επιχείρησης. 

O αθλητισμός στη σημερινή εποχή έχει δημιουργήσει ένα ολόκληρο οικονομικό σύστη-

μα στο οποίο συμμετέχουν οικονομικά συμφέροντα των οργανωμένων κρατών, των πολυε-

θνικών εταιρειών και γενικότερα η οργάνωση όλων των διεθνών αθλητικών γεγονότων διέπε-

ται από τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η 

εύρυθμη οικονομική λειτουργία των αθλητικών οργανισμών, ιδιωτικών και δημόσιων, στηρί-

ζεται στη σωστή διαχείριση των πόρων που διαθέτουν όπως επίσης και στην έγκαιρη διάγνω-

ση και εξυπηρέτηση των αναγκών και ενδιαφερόντων του κοινού στο οποίο απευθύνονται. 
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2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
 
2.1 Ιστορικά στοιχεία του αθλητισμού 

Τα ίχνη του σύγχρονου αθλητισμού χάνονται στα χρόνια του προϊστορικού ανθρώπου 

(Cashmore, 1990). Αρχικά για την επιβίωσή του (Wigley, 1982), αργότερα για στρατιωτικούς 

και θρησκευτικούς λόγους και, όσο βελτιωνόταν πολιτισμικά, για τον ενθουσιασμό της διά-

κρισης, το θαυμασμό της υπεροχής, τη χαρά της νίκης και την ικανοποίηση των ψυχικών του 

αισθημάτων ο άνθρωπος πάντοτε συμμετείχε σε αθλητικές δραστηριότητες (Συρράκος, 

1984). Παραστάσεις σε μνημεία τέχνης ανατολικών λαών και κυρίως των Αιγυπτίων απεικο-

νίζουν ασκήσεις και παιχνίδια, από τους προϊστορικούς χρόνους (Σπαθάρη, 1992). 

Ο πολιτισμός των Ελλήνων θεωρείται ως ο πρώτος που ενσωμάτωσε τον αθλητισμό 

στην καθημερινή κοινωνική ζωή (Cashmore, 1990). Τα έργα του Ομήρου παρουσιάζουν μια 

κοινωνία, στην οποία ο αθλητισμός είχε εισδύσει σε πολλές εκδηλώσεις του καθημερινού δη-

μόσιου βίου των πολιτών (Segrave & Chu, 1998). Ο αθλητισμός ως οργανωμένο φαινόμενο 

γεννήθηκε στην αρχαία Ελλάδα με την καθιέρωση των Ολυμπιακών Αγώνων το 776 π.Χ. και 

«έσβησε» ύστερα από 1169 έτη το 393 μ.Χ. με διάταγμα του βυζαντινού αυτοκράτορα Θεο-

δοσίου του Α΄. Ξεχνιέται για 1400 χρόνια και επανεμφανίζεται τον περασμένο αιώνα στην 

Αγγλία ως Sport. 

Η λέξη «Sport» προέρχεται από τη λατινική λέξη «Deportare» και «Isportus», οι οποίες 

σήμαιναν «μετακίνηση», «διασκέδαση», «ψυχαγωγία». Όμως, «Sport», αρχικά ήταν κάτι, 

που χρησιμοποιούσε η ανωτέρα τάξη των ευγενών, ενώ τα κατώτερα στρώματα ονόμαζαν τα 

λαϊκά παιχνίδια «Games». Αντίθετα, οι λόγιοι Hummanisten αποκαλούσαν τις αθλητικές 

δραστηριότητες κατά παράδοση και σύμφωνα με τα πρότυπα των αρχαίων Ελλήνων «Gym-

nastics», οι δε στρατιωτικοί «Exercises» (Χαμάκος Θ.). 

 

2.2 Ιστορικά στοιχεία των logistics 

Ο όρος logistics χρησιμοποιήθηκε αρχικά για να περιγράψει την κίνηση των στρατιω-

τών και του υλικού υποστήριξης με σκοπό τη νίκη σε πολεμικές περιόδους και η πηγή προέ-

λευσής του εκτιμάται ότι προέρχεται από τον Γαλλικό όρο «logistique», ο οποίος αποτελούσε 

τίτλο αξιωματικού του στρατεύματος του Ναπολέων που ήταν υπεύθυνος για το στρατωνισμό 

των στρατιωτών και την εύρεση τροφής για τα ζώα του στρατού. Αναγνωρίζοντας τον απο-

φασιστικό ρόλο των logistics στη Συμμαχική νίκη του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, διαπιστώθη-

κε η ανάγκη εφαρμογής τους ακόμα και στις σύγχρονες πολεμικές επιχειρήσεις. Το 1990-
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1991 στον πόλεμο του κόλπου, η ικανότητα της αποδοτικής και αποτελεσματικής διανομής 

και αποθήκευσης εφοδίων, σε συνδυασμό με τη σωστή διαχείριση των εφοδιαστικών ανα-

γκών του στρατεύματος αποτέλεσαν το κλειδί της επιτυχίας των συμμαχικών δυνάμεων. 

Η σπουδαιότητα της μεταφοράς προϊόντων από το σημείο της παραγωγής τους στο ση-

μείο κατανάλωσης φάνηκε με την έναρξη του εμπορίου, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι κοινωνί-

ες παρήγαγαν συνήθως προϊόντα, των οποίων η πρώτη ύλη βρίσκονταν σε κοντινές περιοχές. 

Πιο πρόσφατα η βιομηχανική επανάσταση και η έλευση της οικονομίας μαζικής παραγωγής 

και κατανάλωσης διεμήνυσε την αρχή της μαζικής διανομής στις βιομηχανοποιημένες χώρες. 

Με την αστικοποίηση και την εμφάνιση των οικονομιών κλίμακας στα εργοστάσια, κατέστη 

γεγονός η αναγκαιότητα για την προώθηση των προϊόντων στον αγοραστή. Μεσάζοντες και 

υπηρεσίες μεταφορών δημιουργήθηκαν για την κάλυψη των νεοεμφανιζόμενων αναγκών. Το 

έργο του πωλητή δεν περιοριζόταν πλέον μόνο στην παραγωγή και την πώληση των αγαθών, 

αλλά έφθανε μέχρι τη διανομή αυτών στον αγοραστή. 

Η επίσημη μελέτη των επιχειρησιακών logistics καθώς και ορισμένες προγενέστερες 

θεωρίες της διαχείρισης των μεταφορών και φυσικών διανομών, υπήρχε από το δεύτερο μισό 

του 20ου αιώνα. Το χρονικό διάστημα μεταξύ 1950 και 1970 είχε δοθεί περιορισμένη προσοχή 

στη λειτουργικότητα των logistics. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ελάχιστοι μάνατζερ αναγνώριζαν ότι τα logistics 

μπορούσαν να παίξουν στρατηγικό ρόλο στην επιτυχία της εταιρείας τους. Η επιχειρησιακή 

σημασία του όρου logistics δεν ήταν ευρέως αποδεκτή. Στη σημερινή εποχή, η σπουδαιότητα 

των logistics των επιχειρήσεων αναγνωρίζεται από όλες τις εταιρείες και τις αγορές. Η συνε-

χής επίγνωση της κρισιμότητας και αποδοτικότητας των logistics στη λειτουργία και ανταγω-

νιστικότητα των επιχειρήσεων, κατέστησαν τα logistics θέμα στρατηγικής σημασίας.  

 

2.3 Ιστορικά στοιχεία των logistics στον αθλητισμό 

Οι Ηλείοι ήταν οι πρώτοι που απέκτησαν την επίσημη και αποκλειστική δικαιοδοσία 

της διοργάνωσης των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, γεγονός που προσανατόλισε την πολι-

τική τους δραστηριότητα στη συνεχή διατήρηση αυτού του σκοπού με κάθε τρόπο. Η αίγλη 

και η φήμη των αγώνων οικοδομείται σταδιακά από τους κατοίκους της Ήλιδας, μέσω της 

ολοκληρωμένης και λαμπρής τέλεσής τους. 

Από τον Ίφιτο και μετά η πολιτική, κοινωνική και θρησκευτική ζωή των Ηλείων αρχίζει 

να περιστρέφεται γύρω από την διοργάνωση των αγώνων, την συνεχή ανάπτυξή και προβολή 
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τους, αντιλαμβανόμενοι τα μεγάλα οφέλη της πανελλήνιας αναγνώρισης και συμμετοχής 

στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για να φθάσουν οι Ηλείοι στο επίπεδο της άψογης διοργάνωσης 

των αγώνων υιοθέτησαν το θεσμό των ελλανοδικών 1, όπου διακρίνονται διάφορα οργανικά 

στάδια μέχρι τη χρησιμοποίηση ενός ολοκληρωμένου τύπου, που αφορά στον βαθμιαίο ε-

μπλουτισμό του αγωνιστικού προγράμματος και τις αυξομειώσεις των αγωνισμάτων, μέχρι να 

καταλήξουν σε ένα πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα. 

Η επίτευξη μιας άρτιας διοργάνωσης είχε ανάγκη θέσπισης δύο κύριων οργάνων: της 

Ολυμπιακής Βουλής, του ειδικού εκείνου σώματος που αποφάσιζε για κάθε ζήτημα σχετικό 

με τους αγώνες και του σώματος των νομοφυλάκων το οποίο εκπαίδευε τους Ελλανοδίκες. Οι 

αρχαιολογικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι στην αγορά της αρχαίας Ήλιδας δεν υπήρχαν κα-

θόλου πολιτικά κτίρια, παρά μόνο κτίρια και γυμναστικά ιδρύματα αφιερωμένα αποκλειστικά 

στη διοργάνωση των Αγώνων. Η οικοδόμηση όλων αυτών των κτιρίων ήταν ενταγμένη στην 

γενικότερη μέριμνα των Ηλείων για τους αγώνες, γιατί ο κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετά-

σχει σε αυτούς αθλητής, έπρεπε να προσέλθει στην Ήλιδα ένα τουλάχιστον μήνα πριν την 

έναρξή τους. 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην αρχαιότητα αποτελούσαν το σημαντικότερο θρησκευτικό 

– αθλητικό γεγονός, το οποίο είχε όλα τα χαρακτηριστικά των σημερινών αγώνων.  

 

 
1 Οι ελλανοδίκες ήταν ένας πανάρχαιος θεσμός με νομικά καθήκοντα στην Σπάρτη και μνημονεύεται για πρώτη 
φορά από τον Πίνδαρο. 
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3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
3.1 Τα ειδικά χαρακτηριστικά του αθλητικού προϊόντος 

Η γρήγορη ανάπτυξη της αθλητικής βιομηχανίας, σε συνδυασμό με τα υπολογίσιμα οι-

κονομικά μεγέθη που τη χαρακτηρίζουν επιβάλλει τη συστηματική κατανόηση του αθλητικού 

προϊόντος. Γενικά, με τον όρο προϊόν αναφερόμαστε σε ένα σύνολο ή συνδυασμό ιδιοτήτων, 

διαδικασιών και δεξιοτήτων από τις οποίες ο εκάστοτε αγοραστής προσδοκά την ικανοποίη-

ση συγκεκριμένων αναγκών. Το αθλητικό προϊόν διαθέτει ένα μοναδικό σύνολο ιδιοτήτων 

που περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία: 

• Συναγωνισμό, συνήθως στα πλαίσια ενός αγώνα ή παιχνιδιού. 

• Ιδιαιτερότητες σε σχέση με το χρόνο και τον τόπο. 

• Συμμόρφωση σε ειδικούς κανονισμούς που μπορεί να επιβάλλονται από κάποιον τρίτο 

φορέα. 

• Φυσική δύναμη, αθλητικές δεξιότητες, και προπόνηση. 

• Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. 

• Αναμενόμενα οφέλη από τη συμμετοχή, τη θέαση και την τηλεθέαση. 

Στο σχήμα 1 απεικονίζεται η σημασία των συγκεκριμένων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

για το αθλητικό προϊόν. 
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Σχήμα 1 

Η μοναδικότητα του αθλητισμού τόσο ως προϊόν όσο και ως υπηρεσία εμπεριέχει ορι-

σμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 

• Το αθλητικό προϊόν είναι άυλο, εφήμερο, και εμπεριέχει το στοιχείο της εμπειρίας και της 

υποκειμενικότητας. 

• Τα αθλητικά γεγονότα παράγονται και καταναλώνονται ταυτόχρονα. 

• Ο αθλητισμός συχνά εξαρτάται από τις διαθέσιμες ευκαιρίες για κοινωνικότητα. 

• Το αθλητικό προϊόν χαρακτηρίζεται από ασυνέπεια και είναι απρόβλεπτο. 

• Σε σχέση με τον αθλητισμό, κανένα άλλο προϊόν ή υπηρεσία δεν προκαλεί τόσο υψηλό 

επίπεδο ατομικής ταύτισης. 

• Πολλοί αθλητικοί οργανισμοί συνεργάζονται και ανταγωνίζονται ταυτόχρονα. 

• Η ζήτηση παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις. 

Οι οργανισμοί που ενεργοποιούνται στην αθλητική βιομηχανία ή αγορά δεν παράγουν 

τα ίδια αθλητικά προϊόντα και υπηρεσίες. Η διαφοροποίηση των αθλητικών προϊόντων και 

9 
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υπηρεσιών είναι απαραίτητη γιατί στοχεύουν στην ικανοποίηση διαφορετικών αναγκών. Συ-

νεπώς, τα αθλητικά προϊόντα μπορεί να είναι αγαθά ή υπηρεσίες. 

Στα αγαθά κατατάσσονται οι μπάλες, τα αθλητικά παπούτσια, τα αθλητικά όργανα, ο 

εξοπλισμός για σκι, οι μπασκέτες κ.λπ. Τα αγαθά αυτά είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή 

του ατόμου στις αθλητικές δραστηριότητες και για την παραγωγή του αθλητικού θεάματος. 

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του αθλητικού προϊόντος καταλαμβάνουν οι αθλητικές υπηρε-

σίες (π.χ., αθλητικά προγράμματα, χορηγικά πακέτα, αθλητικές κατασκηνώσεις), οι οποίες 

παράγονται και καταναλώνονται ταυτόχρονα. 

Ο αγώνας είναι ένα από τα βασικότερα αθλητικά προϊόντα και είναι ιδιαίτερα σύνθετος 

γιατί περιέχει τόσο απτά όσο και μη ορατά στοιχεία. Για παράδειγμα, τα απτά στοιχεία ενός 

αγώνα ποδοσφαίρου είναι το στάδιο, οι παίχτες, και η μπάλα, ενώ στα μη χειροπιαστά συγκα-

ταλέγονται η εμπειρία, τα συναισθήματα και οι αναμνήσεις. 

Τα στοιχεία που συγκροτούν τον αγώνα μπορούν να διαχωριστούν σε κύρια και περιφε-

ρειακά. Κάθε άθλημα προσφέρει στο θεατή το δικό του παιχνίδι, το οποίο διαθέτει ξεχωριστά 

χαρακτηριστικά από τα υπόλοιπα, λόγω των τεχνικών και των κανόνων του αθλήματος. Οι 

παίκτες και οι προπονητές αποτελούν το κλειδί κάθε αγώνα, και η ισχύς τους ξεπερνά σήμερα 

τα όρια του γηπέδου. Τα όργανα και ο εξοπλισμός είναι απαραίτητα στην αθλητική δραστη-

ριότητα, γι’ αυτό και συγκαταλέγονται στα κύρια στοιχεία του αγώνα. Επίσης, κάθε αγώνας ή 

ομάδα συνδέεται άρρηκτα με το γήπεδο ή το στάδιο στο οποίο αγωνίζεται. Τα περιφερειακά 

στοιχεία που συμπληρώνουν τον αγώνα είναι το εισιτήριο, το πρόγραμμα, το βίντεο, η μουσι-

κή, τα αναμνηστικά, η μασκότ κ.α. 

Επιπλέον, η εξέλιξη της τεχνολογίας δημιουργεί συνεχώς πολυάριθμες ευκαιρίες δη-

μιουργίας νέων αθλητικών προϊόντων. Μετά την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, το διαδίκτυο 

διεύρυνε σημαντικά τη μορφή του αθλητικού προϊόντος και τις δυνατότητες προώθησής του. 

Παραδείγματα αποτελούν οι διαδικτυακοί τόποι των ομάδων, τα εικονικά αθλητικά παιχνίδια, 

τα ψηφιακά αθλητικά προϊόντα, τα μουσικά CD, κ.α. Όλα τα στοιχεία του αγώνα (κύρια και 

περιφερειακά) απαιτούν σχεδιασμένους χειρισμούς γιατί συμβάλλουν άμεσα στην ποιότητα 

της εμπειρίας που αποκομίζει ο θεατής. 
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3.2 Ο αθλητισμός ως οικονομικό κύκλωμα 

Η αθλητική οικονομία είναι ένας σχετικά νέος κλάδος που αναπτύσσει τις θεωρίες του 

τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Ορισμένοι από τους σημαντικούς παράγοντες που επηρεά-

ζουν διαρκώς την εξέλιξη του αθλητισμού θεωρούνται: 

• Η μείωση του χρόνου εργασίας και η αύξηση του ελεύθερου χρόνου. 

• Η μεταβολή των κοινωνικών αξιών. 

• Η μεταβολή και εξέλιξη της τεχνολογίας. 

• Το πληθυσμιακό δυναμικό και η αστικοποίηση της κοινωνίας. 

• Η ανάπτυξη της οικονομίας. 

• Η βελτίωση του εισοδήματος και της ποιότητας ζωής. 

Αυτή η εξέλιξη δημιούργησε το τρίγωνο: Σύστημα Media (Μ.Μ.Ε.) – Σύστημα Αθλητι-

σμού – Σύστημα Οικονομίας που οδήγησε στην άμεση αλληλεπίδραση της οικονομίας και 

του αθλητισμού και επέφερε: 

• Την προοδευτική δημιουργία του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς παραγω-

γικού τομέα του αθλητισμού. 

• Την έντονη εμπορευματοποίηση του αθλητισμού. 

• Την εμφάνιση νέων επαγγελμάτων στο χώρο του αθλητισμού. 

• Την επαγγελματοποίηση του αθλητισμού. 

• Την αναδιοργάνωση του αγωνιστικού και μαζικού αθλητισμού. 

• Την άμεση εξάρτηση της επίδοσης από τον οικονομικό παράγοντα. 

Στο οικονομικό κύκλωμα του αθλητισμού περιλαμβάνονται τα αθλητικά σωματεία, οι 

αθλητικοί οργανισμοί της Τοπικής αυτοδιοίκησης, η βιομηχανία και η βιοτεχνία αθλητικών 

ειδών, μεταφορικά μέσα, ξενοδοχειακές μονάδες, επιχειρήσεις γαστρονομίας, αθλητικά και 

χιονοδρομικά κέντρα, κατασκευαστικές επιχειρήσεις, το σύνολο των Μ.Μ.Ε., τα ιδιωτικά γυ-

μναστήρια, ανώνυμες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών. 

Στο σχήμα 2 παρουσιάζεται το οικονομικό κύκλωμα του αθλητισμού.  
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡ 
Ως πολιτική του κράτους και άλλων φορέων 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
παραγωγή αθλητικών 

προϊόντων 
 

ΑΓΟΡΕΣ 
αθλητικών προϊόντων 

ΖΗΤΗΣΗ 
καταναλωτές αθλητικών 

προϊόντων 

ΠΕΡΙΓΥΡΟΣ
Τάσεις  - επιρροές 

MARKETING 
επιχειρήσεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
δυνατότητες και αδυναμίες

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Σχήμα 2 

 

3.3 Αθλητική βιομηχανία 

Η αθλητική βιομηχανία συγκροτείται από ένα μεγάλο αριθμό οργανισμών οι οποίοι 

διαφέρουν σημαντικά ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους. Οι οργανισμοί αυτοί διαφορο-

ποιούνται σε δημόσιους, κερδοσκοπικούς, και μη κερδοσκοπικούς αθλητικούς οργανισμούς 

που παρέχουν αθλητικές υπηρεσίες και προϊόντα. 

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή και προώθηση αθλητικών ειδών 

(ΝΙΚΕ) λειτουργούν σε κερδοσκοπική βάση. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν οι αλυσίδες γυ-

μναστηρίων που παρέχουν υπηρεσίες άσκησης και αυτές που παρέχουν συμβουλευτικές υπη-

12
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ρεσίες αθλητικού μάρκετινγκ και χορηγιών σε μεγάλους αθλητικούς οργανισμούς. Ένας με-

γάλος αριθμός αθλητικών οργανισμών λειτουργεί σε μη κερδοσκοπική βάση, αφού στόχος 

τους είναι η εξοικονόμηση εσόδων για το σχεδιασμό και την παροχή αθλητικών υπηρεσιών 

προς τα μέλη τους. Σε αυτούς ανήκουν οι αθλητικοί σύλλογοι, οι ομοσπονδίες των αθλημά-

των, τα εθνικά στάδια, οι Δημοτικοί οργανισμοί νεολαίας και άθλησης. 

Η αθλητική βιομηχανία περιλαμβάνει επίσης επαγγελματικούς αθλητικούς οργανισμούς 

που μισθώνουν επαγγελματίες αθλητές για να αγωνιστούν στα επαγγελματικά πρωταθλήμα-

τα. Το παραγόμενο αθλητικό θέαμα αποτελεί ψυχαγωγικό προϊόν προς πώληση τόσο στην 

τηλεόραση όσο και κατευθείαν στους φιλάθλους. 

Οι αθλητικοί οργανισμοί, αν και διαφέρουν σημαντικά ως προς τον τρόπο λειτουργίας 

τους, έχουν κάτι κοινό. Συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό και την παροχή αθλητικών υπη-

ρεσιών ή προϊόντων. Πρέπει να επισημανθεί ότι και άλλοι οργανισμοί μπορεί να εμπλέκονται 

έμμεσα στον αθλητισμό, μέσω χορηγιών ή οργάνωση αθλητικών γεγονότων, αλλά δεν συμ-

μετέχουν άμεσα στη συγκεκριμένη βιομηχανία. 

 

3.4 Οργάνωση του Ελληνικού αθλητισμού 

Το Υπουργείο Πολιτισμού μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) και του 

Υφυπουργού Αθλητισμού έχει την ευθύνη και την εποπτεία των αθλητικών δραστηριοτήτων 

του εξωσχολικού αθλητισμού. Οι αρμοδιότητες της ΓΓΑ περικλείουν την ανώτατη εποπτεία, 

έλεγχο, και ευθύνη του εξωσχολικού αθλητισμού της χώρας, την ανάπτυξη του αθλητισμού, 

την κατασκευή αθλητικών έργων, τη συντήρηση αθλητικών έργων, την ανάπτυξη αθλητικής 

πολιτικής, τον αγωνιστικό αθλητισμό, την αθλητική έρευνα, το αθλητικό υλικό, και την προ-

βολή των αθλημάτων και της μαζικής άθλησης. Τα χρηματικά κεφάλαια που διαθέτει ο κρα-

τικός προϋπολογισμός ή αυτά που είναι νομοθετημένα υπέρ αυτού, τα διαχειρίζεται επίσης η 

ΓΓΑ, η οποία είναι Δημόσια Υπηρεσία. 

Την αθλητική πολιτική την χαράσσει ο εκάστοτε αρμόδιος για θέματα αθλητισμού Υ-

φυπουργός ο οποίος εποπτεύει και την ΓΓΑ. Το ισχύον οργανόγραμμα της ΓΓΑ φαίνεται στο 

σχήμα 3. 
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Σχήμα 3 

 

Στην χώρα μας υφίστανται, λειτουργούν και εποπτεύονται από την ΓΓΑ: 

• Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΑ), η οποία είναι και εκπρόσωπος της χώρας μας 

στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ). Στις αρμοδιότητές της εμπίπτουν η εξάπλωση 

της Ολυμπιακής Ιδέας και του φίλαθλου πνεύματος, η εποπτεία των Ολυμπιακών αθλη-

μάτων κατά την ολυμπιακή προετοιμασία, και η συμμετοχή της Ελλάδας στους Ολυμπια-

κούς Αγώνες και στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. 

• Ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) ο οποίος έχει ως αποστο-

λή τη διοργάνωση και διεξαγωγή του ΠΡΟΠΟ και των αριθμολαχείων (ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟ-

ΤΟ). Τα έσοδα του ΟΠΑΠ αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή εσόδων της Γενικής Γραμ-

ματείας Αθλητισμού και συνεπώς επηρεάζουν άμεσα τις δυνατότητες ανάπτυξης του α-

θλητισμού της χώρας. 

• Οι αθλητικές ομοσπονδίες είναι δευτεροβάθμιοι ή τριτοβάθμιοι οργανισμοί μη κερδοσκο-

πικού χαρακτήρα που διοικούνται από εκλεγμένα διοικητικά συμβούλια και στοχεύουν 

στην ανάπτυξη και προώθηση του αθλήματος που εκπροσωπούν. Οι αθλητικοί σύλλογοι 

που παρέχουν αθλητικά προγράμματα σε ένα άθλημα είναι μέλη της ομοσπονδίας του α-

θλήματος και συμμετέχουν στην εκλογή του διοικητικού της συμβουλίου. 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
ΑΣΜΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΧΕΔΙ
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• Τα αθλητικά σωματεία διοικούνται από Διοικητικά Συμβούλια εκλεγμένα από τα μέλη 

τους. Αποτελούν το κύτταρο του αθλητισμού γιατί καλλιεργούν τα αθλήματα σε τοπικό 

επίπεδο και αναδεικνύουν τα αθλητικά ταλέντα, 

• Τα γυμναστήρια διακρίνονται σε Ολυμπιακά, Εθνικά, Δημοτικά, Κοινοτικά ή Σωματεια-

κά και διοικούνται από Επιτροπές Διοίκησης που ορίζονται είτε από τη ΓΓΑ, είτε από 

τους Νομάρχες ή τους Δήμους και τις Κοινότητες. 

 

3.5 Κλάδος αθλητικών ειδών στην Ελλάδα 

Ο κλάδος των αθλητικών ειδών περιλαμβάνει ευρεία γκάμα προϊόντων όπως ενδύματα, 

υποδήματα, αξεσουάρ (γάντια, επιγονατίδες, μπάλες κλπ), όργανα γυμναστικής. Ο κλάδος 

των αθλητικών ενδυμάτων στη χώρα μας περιλαμβάνει τόσο παραγωγικές όσο και εισαγωγι-

κές επιχειρήσεις. Οι παραγωγικές επιχειρήσεις διακρίνονται σε: 

• Επιχειρήσεις τα προϊόντα των οποίων φέρουν το δικό τους κατοχυρωμένο Ελληνικό ε-

μπορικό σήμα και τα οποία παράγονται είτε σε ίδιες εγκαταστάσεις, είτε σε εγκαταστά-

σεις τρίτων. 

• Επιχειρήσεις οι οποίες κατασκευάζουν αθλητικά είδη ένδυσης αποκλειστικά για λογαρια-

σμό πελατών του εξωτερικού. 

Οι εισαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου περιέχουν επιχειρήσεις οι οποίες αντιπροσω-

πεύουν προϊόντα οίκων του εξωτερικού, πραγματοποιώντας εισαγωγές από τα αντίστοιχα ερ-

γοστάσια κατασκευής αθλητικών ειδών. 

Η λιανική εμπορία των αθλητικών ειδών στη χώρα μας, εξυπηρετείται μέσω μεμονωμέ-

νων καταστημάτων, καθώς και μέσω αλυσίδων καταστημάτων αθλητικών ειδών. Τα τελευ-

ταία χρόνια, αθλητικά υποδήματα «μόδας» διατίθενται και από καταστήματα κλασικών υπο-

δημάτων, ενώ γενικώς αθλητικά είδη ένδυσης και υπόδησης πωλούνται και μέσω μεγάλων 

αλυσίδων καταστημάτων super-market και cash & carry. Αρκετοί εισαγωγείς και κατασκευα-

στές αθλητικών ειδών ένδυσης και υπόδησης, διαθέτουν τα προϊόντα τους απευθείας σε κα-

ταστήματα λιανικής δίχως τη μεσολάβηση χονδρεμπόρων. 

Η ζήτηση για αθλητικά είδη στις μέρες μας είναι συνδεδεμένη τόσο με το βαθμό διάδο-

σης της άθλησης (σε ερασιτεχνικό και επαγγελματικό επίπεδο) όσο και με το βαθμό που η 

μόδα διαμορφώνει τις τάσεις σχετικά με το σπορ και casual ντύσιμο. Στη χώρα μας η ζήτηση 

για αθλητικά εν γένει είδη καλύπτεται κυρίως από εισαγόμενα προϊόντα. Ειδικότερα, όσον 

αφορά τα αθλητικά υποδήματα, στην Ελλάδα δεν λειτουργεί καμία παραγωγική μονάδα από 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - «Η  χ ρήση  τω ν  l o g i s t i c s  σ τ ο ν  αθ λη τ ι σμό .   Δ.Π.Μ.Σ. Διοίκηση Επιχειρήσεων 
MBA Executive 

• Παρούσα  κα τ άσ τ αση  κα ι  προοπ τ ι κ έ ς » .  • Νούσιας Περικλής (03/05) 
 

 

 
 16

 

το 1998, με αποτέλεσμα η αγορά να τροφοδοτείται αποκλειστικά και μόνον από εισαγόμενα 

προϊόντα. 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας δεν τόνωσαν την αγορά των αθλητικών ενδυμάτων 

και υποδημάτων στο βαθμό που αναμενόταν, ενώ παρατηρήθηκε μόνον αύξηση της παρορ-

μητικής αγοράς (t-shirts, βερμούδες, καπέλα κλπ.). Ωστόσο, τρεις είναι οι λόγοι που συνηγο-

ρούν στη μελλοντική τόνωση της ζήτησης αθλητικών ειδών. Ο πρώτος είναι η σταδιακή με-

τεξέλιξη των αθλητικών ρούχων σε προϊόντα μόδας. Ο δεύτερος λόγος συνδέεται με την υπο-

δομή που άφησαν στη χώρα μας οι Ολυμπιακοί Αγώνες και η οποία εφόσον αξιοποιηθεί σω-

στά θα ωθήσει αρκετούς Έλληνες στη χρήση των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων. Ο τρίτος 

λόγος σχετίζεται με την προσπάθεια διεξόδου των κατοίκων από την καθημερινότητα επιλέ-

γοντας να ασχοληθούν με κάποιο άθλημα ή ακολουθώντας το πρόγραμμα κάποιου οργανω-

μένου γυμναστηρίου. 
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4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ LOGISTICS 
 
4.1 Ορισμός 

Με τον όρο logistics εννοούμε τις διαδικασίες που καλύπτουν το σχεδιασμό, την υλο-

ποίηση και τον έλεγχο, της επαρκούς και αποτελεσματικής ροής των πάσης φύσεως υλικών 

μιας επιχείρησης, από την πρώτη ύλη μέχρι το τελικό προϊόν και όλων των σχετικών πληρο-

φοριών από την πηγή προμήθειας (point of origin) μέχρι τον τελικό καταναλωτή (point of 

consumption). Συνεπώς τα logistics αφορούν τη διάθεση όλων των κατηγοριών υλικών από 

την πρώτη ύλη μέχρι το έτοιμο προϊόν, στην κατάλληλη ποσότητα, ποιότητα, τόπο και χρόνο 

και στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους. 

Ο ορισμός ο οποίος έχει δοθεί από το Council of Logistics Management (CLM) έχει ως 

ακολούθως: «Τα logistics είναι το μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας το οποίο σχεδιάζει, ε-

φαρμόζει και ελέγχει την αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα της ορθής και αντίστροφης 

ροής των προϊόντων/υπηρεσιών και των σχετιζόμενων πληροφοριών, μεταξύ του σημείου 

προέλευσης και του σημείου κατανάλωσης, με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών των πε-

λατών». Η σχηματική παράσταση των ορισμών απεικονίζεται στο σχήμα 4. 

Σχήμα 4

17
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4.2 Κύριες δραστηριότητες των logistics 

Στις σύγχρονες επιχειρήσεις τα logistics περιλαμβάνουν τις παρακάτω δραστηριότητες: 

• Διανομή των προϊόντων από την επιχείρηση μέχρι τον τελικό καταναλωτή. 

• Υποστήριξη της παραγωγής με όλο το απαιτούμενο στην κάθε φάση υλικό (πρώτες ύλες, 

ημιέτοιμα προϊόντα, υλικά συσκευασίας κλπ.). 

• Προμήθειες για την απόκτηση όλου του απαραίτητου υλικού για την υλοποίηση των επι-

χειρηματικών δραστηριοτήτων. 

• Παραλαβή και εισαγωγή στους χώρους αποθήκευσης με φορτηγά ή container και εκφόρ-

τωση. 

• Παλετοποίηση και διαχωρισμό των εμπορευμάτων ανά κωδικό. Εισαγωγή στο μηχανο-

γραφικό σύστημα και ταυτοποίηση των προϊόντων με την εκτύπωση γραμμικού κωδικού 

(bar code) σε ετικέτες, σάρωση των ετικετών. 

• Ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των εισερχόμενων εμπορευμάτων. 

• Αποσυσκευασία και ανασυσκευασία προϊόντων: συσκευασία σε επίπεδο τεμαχίου ή κι-

βωτίου, προωθητικές συσκευασίες, προσθήκη αντικλεπτικών μηχανισμών, επικόλληση 

ετικετών κλπ., σύμφωνα με τις ανάγκες και επιταγές των εκάστοτε πελατών. 

• Διαλογή των εμπορευμάτων (τεμαχίων ή παλετών) σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη – 

εντολέα (παραγγελίες), γνωστή και ως picking. Οι παραγγελίες των πελατών λαμβάνονται 

είτε ηλεκτρονικά (on-line, e-mail) ή μέσω φαξ. 

• Έκδοση δελτίων αποστολής. 

• Φόρτωση, αποστολή και παράδοση στους τελικούς αποδέκτες – πελάτες (διανομή). 

 

4.3 Ο ρόλος των logistics στην οικονομία 

Τα logistics παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία με δύο τρόπους: 

α) Τα logistics αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα έξοδα των επιχειρήσεων επηρεάζοντας και 

έχοντας επιρροές από άλλες οικονομικές δραστηριότητες.  

β) Τα logistics υποστηρίζουν την κίνηση και ροή πολλών οικονομικών συναλλαγών καθώς 

αποτελεί σπουδαία δραστηριότητα η διευκόλυνση της πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών. 
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Ένας από τους σημαντικότερους τρόπους με τον οποίο τα logistics προσθέτουν αξία εί-

ναι με τη δημιουργία χρησιμότητας. Η χρησιμότητα αντιπροσωπεύει την αξία ή την ωφέλεια 

την οποία εμπεριέχει ένα προϊόν ή υπηρεσία για την ικανοποίηση μιας συγκεκριμένης ανά-

γκης. Υπάρχουν τέσσερις τύποι χρησιμότητας. Ο πρώτος είναι η χρησιμότητα μορφής (form 

utility) και αναφέρεται στη δημιουργία του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Ο δεύτερος είναι η 

χρησιμότητα κατοχής (possession utility) η οποία αποτελεί την προστιθέμενη αξία ενός προϊ-

όντος ή υπηρεσίας. Η χρησιμότητα του χρόνου (time utility) είναι η αξία που προστίθεται με 

το να έχεις ένα αντικείμενο/υπηρεσία όταν το χρειάζεσαι. Τέλος η χρησιμότητα του τόπου 

(place utility), σημαίνει τη διαθεσιμότητα ενός υλικού/υπηρεσίας οπουδήποτε είναι απαραί-

τητη.     

 

4.4 Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain management) και logistics 

H εφοδιαστική αλυσίδα εμπεριέχει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη ροή 

και τη μετατροπή των προϊόντων από το στάδιο των πρώτων υλών στον τελικό χρήστη καθώς 

επίσης και τη ροή των σχετικών πληροφοριών. 

Τα logistics αποτελούν μέρος της διαδικασίας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα logistics 

δηλαδή αποτελούν μέρος μιας μεγαλύτερης διαδικασίας με την έννοια ότι η εφοδιαστική α-

λυσίδα εστιάζει στον συντονισμό των λειτουργιών της επιχείρησης (μάρκετινγκ, παραγωγή, 

οικονομικά) μέσα και έξω από την επιχείρηση. Το γεγονός ότι τα logistics θεωρούνται ως μέ-

ρος της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας σημαίνει ότι επηρεάζουν το κατά πόσο μια 

επιχείρηση μπορεί να επιτύχει τους αντικειμενικούς της σκοπούς και στόχους. 

 

4.5 Logistics και Μάρκετινγκ 

Στις αρχές του αιώνα οι λειτουργίες που συγκεντρώνονται σήμερα υπό τον όρο 

logistics, αποτελούσαν μέρος του μάρκετινγκ. Ωστόσο, στα μέσα του αιώνα το προσωπικό 

του μάρκετινγκ εστίασε στην προώθηση και ανάπτυξη του προϊόντος ξεπερνώντας λειτουργί-

ες όπως η μεταφορά, η αποθήκευση και ο έλεγχος των αποθεμάτων. 

Στη σύγχρονη εποχή η απαίτηση των πελατών για παροχή υψηλού επιπέδου προϊό-

ντων/υπηρεσιών οδήγησε στην ανεξάρτητη λειτουργία των συγκεκριμένων τομέων κάθε επι-

χείρησης. Η αναγνώριση ότι η αποτελεσματική διαχείριση της διασύνδεσης των λειτουργιών 

logistics και μάρκετινγκ αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία των επιχειρήσεων, οδήγησε 

στην προσεκτική αξιοποίηση των διαδικασιών logistics και μάρκετινγκ, οι οποίες αποτελούν 
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στρατηγικούς πόρους των εταιρειών. Έργο των logistics είναι η διαβεβαίωση ότι η ζήτηση 

που δημιουργήθηκε από το μάρκετινγκ πρόκειται να εξυπηρετηθεί στο βέλτιστο βαθμό. 

 

4.6 Logistics και ολική ποιότητα 

Η διαχείριση ολικής ποιότητας (Total quality Management) είναι μια φιλοσοφία που 

πρέπει να εμπεριέχεται σε όλες τις λειτουργίες των logistics. Ξεπερνώντας τον απλό ποιοτικό 

έλεγχο ο οποίος ελέγχει τα προβλήματα σε πραγματική λειτουργία, η διαχείριση ολικής ποιό-

τητας αποτελεί μια φιλοσοφία που ολοκληρώνει το σχεδιασμό συστημάτων logistics με σκο-

πό την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων, εκτελώντας δραστηριότητες logistics με 

παράλληλη αξιοποίηση και έλεγχο των αποτελεσμάτων. 

Η διαχείριση ολικής ποιότητας επιβάλλει την εκτέλεση όλων των διαδικασιών με τον 

ενδεδειγμένο τρόπο από την πρώτη στιγμή συνεχίζοντας πάντα στο ίδιο επίπεδο. Στα logistics 

αυτό μεταφράζεται σε μικρούς, προβλεπόμενους χρόνους μεταφοράς, σε συγκεκριμένα επί-

πεδα διαθεσιμότητας αποθεμάτων και σε σταθερούς ρυθμούς συμπλήρωσης των παραγγελιών 

των πελατών. 

Ένας από τους λόγους για τους οποίους τα logistics αποτελούν πλέον στρατηγική λει-

τουργία οφείλεται στην αυξημένη αναγνώριση που τους δόθηκε μέσω του βραβείου Malcolm 

Baldrige National Quality Award και του ISO 9000 (International Organization for Standardi-

zation). 

 

4.7 Just-in-time (JIT) και logistics 

Το Just-in-time (JIT) αποτελεί μια φιλοσοφία διαχείρισης αποθεμάτων που βοηθά στη 

μείωση του χώρου και όγκου των αποθεμάτων με το να διανέμονται τα προϊόντα, τα συστατι-

κά και διάφορα υλικά αμέσως μόλις κρίνονται αναγκαία για μια επιχείρηση. Το JIT έχοντας 

βαθιά εφαρμογή στα συστήματα logistics απαιτεί στενό συντονισμό των απαιτούμενων ανα-

γκών, των υπηρεσιών μεταφοράς, των προμηθευτών και των κατασκευαστών. 

Το JIT αντιπροσωπεύει επίσης μια τεράστια ευκαιρία στη λειτουργία των logistics να 

συνεισφέρει στην επιτυχία της επιχείρησης μειώνοντας τα αποθέματα με ταυτόχρονη διατή-

ρηση ή/και βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες. Επιπλέον, αφορά 

επίσης μια πολύ σημαντική τάση στη διαχείριση αποθεμάτων με άμεση εφαρμογή στην ομα-

λή λειτουργία και ανάπτυξη του εμπορίου λιανικής πώλησης. 
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4.8 Εταιρείες παροχής υπηρεσιών logistics (Third Party Logistics Provider–3PL pro-

vider) 

Η αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση των διαδικασιών logistics αναδείχθηκε τα 

τελευταία χρόνια σε βασικό κινητήριο μοχλό των επιχειρήσεων και αποτελεί παράγοντα – 

κλειδί για την επιτυχία της παραγωγής, των πωλήσεων και της προώθησης των προϊόντων. 

Οι διαδικασίες logistics πραγματοποιούνται είτε από την ίδια τη βιομηχανική ή εμπορι-

κή επιχείρηση ή με ανάθεση μέρους ή του συνόλου τους σε μια ή περισσότερες εξειδικευμέ-

νες και ανεξάρτητες εταιρείες παροχής υπηρεσιών logistics. O φορέας που αναλαμβάνει την 

εκτέλεση αυτών των εργασιών χαρακτηρίζεται ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών Third Party 

Logistics Provider (3PL provider) και η ανάθεση των διαδικασιών αυτών χαρακτηρίζεται από 

τον ευρύτερο διεθνή όρο «outsourcing». Το outsourcing δεν περιορίζεται στην ανάθεση σε 

τρίτους των διαδικασιών logistics, αλλά μπορεί να αφορά σε υπηρεσίες καθαρισμού και συ-

ντήρησης, υπηρεσίες μεταφορών, υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης με σκοπό την επίτευξη 

της μέγιστης δυνατής απόδοσης των διαθέσιμων πόρων και γνώσεων της επιχείρησης στο 

κύριο αντικείμενό της (core business). 

H προσφορά και ζήτηση των υπηρεσιών 3PL συναρτώνται από τη γενικότερη εμπορική 

και βιομηχανική δραστηριότητα της χώρας, τη σύνθεση του πληθυσμού των επιχειρήσεων 

όσον αφορά το μέγεθός τους και τους κλάδους δραστηριότητας, το επίπεδο των υποδομών, το 

περιβάλλον των επενδύσεων κα το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο. Ορισμένες από τις συ-

μπληρωματικές υπηρεσίες των εταιρειών 3PL είναι: 

• Ασφάλιση των αποθηκευμένων ή μεταφερόμενων εμπορευμάτων έναντι κινδύνων απώ-

λειας ή καταστροφής. 

• Προστασία των αποθηκευτικών χώρων με συστήματα ασφαλείας (π.χ. κλειστό κύκλωμα 

τηλεόρασης), πυρασφάλεια και φύλαξη από εταιρείες security. Ουσιαστικά οι υπηρεσίες 

αυτές αποτελούν μέρος της αναγκαίας λειτουργικής δομής της επιχείρησης 3PL. 

• Η on-line σύνδεση της φυσικής αποθήκης με το μηχανογραφικό σύστημα του πελάτη-

εντολέα για την παροχή πληροφορικής και λογιστικής υποστήριξης. 

• Λειτουργία τελωνειακών/φορολογικών χώρων εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης 

3PL και διεκπεραίωση διαδικασιών εκτελωνισμού για λογαριασμό των τελικών πελατών 

του εντολέα (π.χ. στα αυτοκίνητα). 

• Απαλλαγή από τα άχρηστα και διαχείριση επιστρεφομένων. 

• Είσπραξη αντικαταβολών για λογαριασμό του πελάτη-εντολέα. 
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Οι υπηρεσίες 3PL στην Ελλάδα διακρίνονται σε τρεις ομάδες, ανάλογα με το εύρος των 

παρεχόμενων υπηρεσιών: 

• Real estate logistics providers: επιχειρήσεις που ενοικιάζουν αποθηκευτικούς χώρους, δη-

λαδή εντάσσονται στον κλάδο εκμετάλλευσης των ακινήτων. 

• Public warehousing providers: επιχειρήσεις που παρέχουν απλή διαχείριση εμπορευμάτων 

χωρίς την παροχή περαιτέρω υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. 

• Contract logistics providers: επιχειρήσεις που παρέχουν πλήρη διαχείριση εμπορευμάτων. 

Τα τελευταία χρόνια η εγχώρια αγορά υπηρεσιών 3PL ενισχύθηκε σημαντικά από τις 

ανάγκες διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις ανέλαβαν ση-

μαντικά συμβόλαια είτε απευθείας από τον οργανισμό ΑΘΗΝΑ 2004 είτε λόγω της αυξημέ-

νης ζήτησης για αποθηκευτικούς χώρους που επέφερε η διοργάνωση αυτή. Το γεγονός αυτό 

επέδρασε θετικά και όσον αφορά την πραγματοποίηση επενδύσεων από επιχειρήσεις του 

κλάδου σε χώρους, νέες τεχνολογίες κλπ. 

 

4.9 Διαμεταφορές και logistics 

Οι υπηρεσίες διαμεταφοράς εντάσσονται στον ευρύτερο κλάδο των μεταφορών. Στις 

σύγχρονες εμπορευματικές μεταφορές δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο δύο κατηγορίες 

επιχειρήσεων: 

α) Αυτές που ασχολούνται αποκλειστικά με το μεταφορικό έργο και  

β) Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την εξυπηρέτηση 

της μεταφοράς γενικότερα. 

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι μεταφορικές επιχειρήσεις (εταιρείες σιδηροδρο-

μικών, αεροπορικών, θαλάσσιων και οδικών μεταφορών) και στη δεύτερη οι επιχειρήσεις δι-

αμεταφοράς. 

Η δραστηριότητα των διαμεταφορικών επιχειρήσεων συνίσταται στη διεκπεραίωση με-

ταφορών εντός ή εκτός συνόρων της χώρας χωρίς να διενεργούν οι ίδιες τη μεταφορά με δικά 

τους μέσα, αλλά αναλαμβάνοντας την ευθύνη της εξεύρεσης του μεταφορέα. Οι διαμεταφο-

ρικές εταιρείες έχουν την επιμέλεια της αποστολής και της παρακολούθησης σε όλα τα στά-

δια. Ο διαμεταφορέας μαζί με την ομαδοποίηση των φορτίων και την αποστολή αναλαμβάνει 

και διαδικασίες που μεσολαβούν από την παραλαβή μέχρι την τελική παράδοση των εμπο-

ρευμάτων όπως οι τελωνειακές υποχρεώσεις, η ασφάλιση κλπ. 
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Αρκετές επιχειρήσεις του κλάδου, κυρίως διεθνείς διαμεταφορές έχουν επεκταθεί τα τε-

λευταία χρόνια στην παροχή πρόσθετων υπηρεσιών όπως τήρηση και παρακολούθηση απο-

θεμάτων, συσκευασία και ανασυσκευασία, ετικετοποίηση, διανομή, εξέλιξη που αντανακλά 

τη σταδιακή είσοδο των διαμεταφορικών επιχειρήσεων στις υπηρεσίες logistics.  
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5. LOGISTICS ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ            

                                                                                                                                                                              

5.1 Γενική προσέγγιση 

Τα logistics στον αθλητισμό μπορούν να χαρακτηριστούν ως σύνθετα και απαιτητικά. 

Από τη στιγμή που θα αρχίσει ο σχεδιασμός ενός αθλητικού γεγονότος έως τη στιγμή της πε-

ράτωσής του, τα logistics λειτουργούν σε πολλά επίπεδα. Ο σχεδιασμός των αγώνων, το πρό-

γραμμα των αγώνων, η προετοιμασία και η κατασκευή των εγκαταστάσεων υποδοχής των 

αγώνων, η μετακίνηση των ομάδων, η μετακίνηση των θεατών, η φιλοξενία και η εξυπηρέτη-

ση των ομάδων και των θεατών, η διαχείριση των εισιτηρίων, η διαχείριση του πλήθους, ο 

εφοδιασμός με αθλητικά είδη και αθλητικό εξοπλισμό, η πώληση ειδικών αθλητικών προϊό-

ντων στους φιλάθλους, η σύναψη συμβολαίων με εταιρείες αθλητικών ειδών, με τα μέσα μα-

ζικής επικοινωνίας και τους χορηγούς αλλά και οι συμμετοχές σε διεθνείς διοργανώσεις απο-

τελούν logistics. 

Η σχεδίαση και ο προγραμματισμός των μεγάλων αθλητικών γεγονότων (Ολυμπιακοί 

Αγώνες, Μουντιάλ) ξεκινά αρκετά χρόνια πριν την έναρξη των αγώνων. Για την επιτυχή 

διοργάνωση τους απαιτείται όχι μόνο η σωστή προετοιμασία όλων των ανωτέρω, αλλά κυρί-

ως ο χρονικός συντονισμός τους. Η συμμετοχή και ανάπτυξη κλάδων όπως ο κατασκευαστι-

κός, ο τουριστικός, αθλητικών ειδών, παροχής υπηρεσιών logistics, μεταφορών, διαμεταφο-

ρών, ταχυμεταφορών, τηλεπικοινωνιών θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή 

διεξαγωγή μεγάλων αθλητικών γεγονότων.  

Η συνάθροιση μεγάλου αριθμού θεατών, εκπροσώπων του τύπου, εταιρειών παροχής 

υπηρεσιών στη χώρα διεξαγωγής των αγώνων, είναι σημαντική πρόκληση για την επιτυχημέ-

νη λειτουργία των logistics. Η λειτουργία τους εστιάζει στον σχεδιασμό, τη διαχείριση και 

την εκτέλεση δραστηριοτήτων όπως η φόρτωση, η αποστολή και παράδοση του αθλητικού 

εξοπλισμού, η διαλογή των εμπορευμάτων, η εισαγωγή του υλικού σε χώρους αποθήκευσης, 

η ασφάλιση, ο εκτελωνισμός, η διαχείριση των επιστρεφομένων. 

 

5.2 Κύρια χαρακτηριστικά των logistics διεθνών αθλητικών διοργανώσεων 

Η ιδιαίτερη φύση των μεγάλων διεθνών αθλητικών γεγονότων επιβάλλει ορισμένα μο-

ναδικά χαρακτηριστικά στα logistics των αγώνων, τα οποία επηρεάζουν σημαντικά το σχε-

διασμό των σχετικών διαδικασιών και συστημάτων που αναπτύσσουν οι διοργανώτριες αρ-

χές. Τα σημαντικότερα από τα χαρακτηριστικά έχουν ως εξής: 
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• Η εποχική φύση των αγώνων (Transient nature). Η διάρκεια των μεγάλων διεθνών 

διοργανώσεων είναι συνήθως από δύο εβδομάδες έως ένα μήνα. Αν και ο σχεδιασμός 

τους αρχίζει από δύο έως επτά χρόνια πριν την έναρξη των αγώνων, οι βασικές 

δραστηριότητες των logistics λαμβάνουν χώρα σε χρονικό διάστημα ενός έτους πριν την 

έναρξη έως τρεις μήνες από την περάτωσή τους. 

•  Το μέγεθος (Size). Στατιστικά στοιχεία από πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες 

φανερώνουν το τεράστιο μέγεθος των απαιτούμενων δραστηριοτήτων logistics όπως τη 

μετακίνηση περισσότερων από έξη χιλιάδων κλωβών μεταφοράς προϊόντων (container), 

την ανάγκη περίπου εκατό χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων χώρου αποθήκευσης, την 

χρησιμοποίηση περισσότερων από τετρακοσίων χειριστικών μηχανημάτων και προσωπι-

κό περίπου χιλίων ατόμων. 

• Ποικιλία και αβεβαιότητα της ζήτησης (Demand diversity and uncertainty). Η ύπαρξη με-

γάλης ποικιλίας αντικειμένων και εργαλείων, η αβεβαιότητα των ποσοτήτων καθώς επί-

σης οι χρόνοι αφίξεων και αναχωρήσεων είναι ορισμένα από τα θέματα που πρέπει να δι-

ευθετηθούν από τις επιτροπές διεξαγωγής των αγώνων. Για παράδειγμα η ποικιλία συνί-

σταται στην ανάγκη διαχείρισης αντικειμένων υψηλής τεχνολογίας, ζώων, επίπλων, σκα-

φών, ιατρικών εφοδίων. Επίσης το μέγεθος και ο χρόνος της ζήτησης απαιτούν ιδιαίτερη 

προσοχή, αφού συνήθως οι απαιτήσεις γίνονται γνωστές στους διοργανωτές λίγους μήνες 

πριν την έναρξη των γεγονότων. Η γνώση που προέρχεται από τη διεξαγωγή 

προηγούμενων αθλητικών εκδηλώσεων πρέπει να αξιοποιείται σε συνδυασμό με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε διοργανώτριας χώρας (γεωγραφική περιοχή, δύναμη της 

τοπικής παραγωγής). 

• Αυστηρό πρόγραμμα (Firm schedule). Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των διεθνών 

αθλητικών διοργανώσεων, τόσο η έναρξη όσο και το πλήρες πρόγραμμα, καθορίζονται με 

την ανάθεση των αγώνων στη διοργανώτρια χώρα και είναι αμετακίνητες. Ο σχεδιασμός 

και η διαχείριση του έργου, συμπεριλαμβανομένων των logistics ακολουθεί έναν σταθερό 

προγραμματισμό. 

• Διαρκής και σωστή αρχική προετοιμασία (Work right from the first time). Το προσωπικό 

των logistics πρέπει να κατανοήσει ότι το σταθερό πρόγραμμα των αγώνων σε 

συνδυασμό με τη μικρή διάρκεια του γεγονότος δεν επιτρέπει λάθη τα οποία αφενός δεν 

μπορούν να διορθωθούν λόγω χρονικών περιορισμών και αφετέρου είναι δυνατό να οδη-

γήσουν σε αποτυχία της  αθλητικής διοργάνωσης. 
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• Συνδυασμός προσωπικού (Staff mix). Το προσωπικό που συμμετέχει στην προετοιμασία 

και ολοκλήρωση των logistics μεγάλων διεθνών αθλητικών γεγονότων αποτελείται από 

επαγγελματίες και εθελοντές η εκπαίδευση των οποίων θεωρείται κρίσιμη για την τελική 

έκβαση του αποτελέσματος. 

• Ολοκλήρωση απαιτήσεων (Integration requirements). Τα logistics συνεισφέρουν στη 

διασύνδεση όλων των επιχειρησιακών λειτουργιών, καθώς παρέχουν τους πόρους και 

φροντίζουν για την ακριβή χρονική και ποιοτική τους παράδοση στις σωστές ποσότητες. 

Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της εκτέλεσης, τα logistics μεσολαβούν συνεχώς 

για την εξυπηρέτηση ενός μεγάλου δικτύου πελατών με αλληλεξαρτώμενες απαιτήσεις. 

• Η τοποθεσία της διοργανώτριας χώρας (The host country location). Αυτή επηρεάζει 

κυρίως τις διαδικασίες μεταφοράς των εμπορευμάτων (εκτελωνισμούς, συστήματα 

ασφαλείας στις πύλες εισόδου). 

• Τα logistics υποδομής (The logistics infrastructure). Αυτά περιλαμβάνουν τη διαθεσιμό-

τητα αρκετών κατάλληλων αποθηκευτικών χώρων (ανοικτών και κλειστών) στην 

ευρύτερη περιοχή τέλεσης των αγώνων καθώς και επιπλέον αποθηκευτικών και 

μεταφορικών ευκολιών (κατάλληλους χώρους στα στάδια, εργαλεία χειρισμού 

εμπορευμάτων, ασφάλεια των υποδομών). 

•  Η τεχνογνωσία των logistics της χώρας υποδοχής και το επιχειρησιακό περιβάλλον logis-

tics. (The host country’s logistics know-how and logistics business environment). Η 

ωριμότητα και το επίπεδο ανάπτυξης των logistics των χωρών που έχουν αναλάβει τη 

διεξαγωγή σημαντικών αθλητικών εκδηλώσεων αποτελούν τους πιο σημαντικούς 

παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Είναι φανερό ότι μια ώριμη στον τομέα των 

logistics χώρα παρέχει στις διοργανώτριες επιτροπές μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα 

επιλογών2. 

 

5.3  Στρατηγικός σχεδιασμός logistics διεθνών διοργανώσεων 

Στη σύγχρονη εποχή, η ανάθεση μέρους ή του συνόλου των διαδικασιών logistics σε 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών Third Party Logistics Provider (3PL provider), αποτελεί το 

κλειδί επιτυχίας του σχεδιασμού των logistics μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Ωστόσο η 

ανάθεση των σημαντικών δραστηριοτήτων logistics σε τρίτους πρέπει να εξετάζεται προσε-

κτικά λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης που απαιτείται για την εκπλήρωση 
 

2 Minis,I.,Paraschi,M.,Tzimourtas,A., (2006),“The design of logistics operations for the Olympic Games”, Inter-
national Journal of   Physical Distribution & Logistics Management,Vol.36 No.8,pp.621-642 
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των ανατιθέμενων δραστηριοτήτων. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της διοργάνωσης τέτοιων 

εκδηλώσεων παίζει επίσης το επίπεδο της αγοράς των logistics, τα περιθώρια ανάπτυξής της 

κατά το χρονικό διάστημα της προετοιμασίας, καθώς και η ανάπτυξη των επιμέρους συμμε-

τεχόντων κλάδων της διοργανώτριας χώρας. 

Κάθε διοργανώτρια χώρα με την ανάθεση μεγάλων αθλητικών γεγονότων ορίζει μια 

οργανωτική επιτροπή η οποία είναι υπεύθυνη για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Μέρος 

των αρμοδιοτήτων αυτής της επιτροπής αποτελεί η εφαρμογή των logistics με επιτυχία. Ορι-

σμένα από τα σημαντικότερα έργα του τμήματος logistics της οργανωτικής επιτροπής είναι 

τα ακόλουθα: 

• Αποστολή του αθλητικού φορτίου και εκτελωνισμός (Freight forwarding and customs 

clearance). Αποτελεί συνήθης λογική η ανάθεση των συγκεκριμένων διαδικασιών σε τρί-

τους (εταιρείες παροχής υπηρεσιών) από την οργανωτική επιτροπή. Αυτό γίνεται προκει-

μένου να αποφευχθούν τα τυχόν προβλήματα που θα ανέκυπταν από την προσπάθεια των 

οργανωτών να αναπτύξουν εξειδικευμένες υπηρεσίες. Ωστόσο οι οργανωτική επιτροπή 

εστιάζει στην προσπάθεια ανάπτυξης συστημάτων και διαδικασιών που θα διευκολύνουν 

την εισαγωγή των φορτίων. Η συνεργασία των εθνικών επιτροπών διοργάνωσης με τις 

εταιρείες 3PL provider αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία στον συγκεκριμένο τομέα. 

• Αποθήκευση και διανομή (Warehousing and distribution). Το κόστος για το στήσιμο και 

τη λειτουργία μιας τόσο σημαντικής λειτουργίας των logistics είναι αρκετά υψηλό. Αυτό 

συμβαίνει γιατί περιλαμβάνει την επιλογή και εκπαίδευση προσωπικού τόσο σε κατώτερο 

επίπεδο λειτουργιών όσο και σε διευθυντικό επίπεδο, την ενοικίαση ή αγορά τεράστιων 

εκτάσεων αποθηκευτικών χώρων, την ασφαλή αποθήκευση μηχανημάτων υψηλής τεχνο-

λογίας και την εφαρμογή συστημάτων ποιοτικού ελέγχου. Επίσης απαιτούνται φορτηγά, 

κλωβοί μεταφοράς προϊόντων (container) και ανυψωτικά μηχανήματα (forklifts) για τη 

μεταφορά και διανομή του εξοπλισμού στην τοποθεσία τέλεσης των αγώνων καθώς και 

υπηρεσίες διαχείρισης και διαλογής των υλικών εντός των αποθηκευτικών χώρων εφόσον 

απαιτείται. 

• Εφαρμογή των logistics σε κάθε εγκατάσταση διεξαγωγής των αγώνων (Venue logistics). 

Συνήθως σε κάθε στάδιο τέλεσης των αγώνων το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού lo-

gistics αποτελείται από εθελοντές. Οι αρμοδιότητες του προσωπικού αφορούν στην παρο-

χή υπηρεσιών logistics όπως φόρτωση-εκφόρτωση των φορτηγών, μεταφορά και εγκατά-

σταση των υλικών και του εξοπλισμού μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γενική συντήρηση 

και καθαρισμό των μέσων, διάθεση ικανού αριθμού ανυψωτικών μηχανημάτων και στό-
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λου οχημάτων μεταφοράς λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του σταδίου, το αθλητικό γε-

γονός που θα φιλοξενηθεί, τον αριθμό των αθλητών, τις ημερομηνίες διεξαγωγής των α-

γώνων. Η κατάλληλη κατανομή των πόρων κατά το χρονικό διάστημα των αγώνων και η 

σωστή εφαρμογή των αρχών της άμεσης και σωστής ανταπόκρισης (Just in Time, JIT) 

κρίνεται αναγκαία για την επιτυχημένη λειτουργία των logistics σε περιβάλλον αυστηρά 

καθορισμένων ημερομηνιών οι οποίες έχουν προκαθοριστεί αρκετά νωρίς. 

• Συντονισμός διανομών (Delivery coordination). Ο συντονισμός των διανομών 

περιλαμβάνει ορισμένες κύριες δραστηριότητες όπως την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και 

εφαρμογή ειδικών συστημάτων, την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ασφάλισης τα 

οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν στους χώρους αποθήκευσης των υλικών. 

• Ιχνηλασιμότητα του εξοπλισμού (Asset tracking). Η ανάπτυξη και η εφαρμογή μεθόδων, 

κανονισμών, διαδικασιών για την παρακολούθηση των υλικών σε όλα τα στάδια έως την 

διανομή τους στις αθλητικές εγκαταστάσεις, η εφαρμογή τεχνολογικών συστημάτων συ-

μπεριλαμβανομένων λογισμικών διαχείρισης καθώς και η ταυτοποίηση των προϊόντων με 

την εκτύπωση γραμμικού κωδικού (bar code) αποτελούν logistics της συγκεκριμένης κα-

τηγορίας. Η ιχνηλασιμότητα των υλικών πραγματοποιείται πριν κατά τη διάρκεια και με-

τά την περάτωση των αγώνων. 

• Αντίστροφα logistics (Reverse logistics). Οι δραστηριότητες αυτές αναφέρονται στη 

μετακίνηση και διαχείριση των αχρήστων-αποβλήτων τα οποία δημιουργήθηκαν από τις 

διαδικασίες διανομής, αποθήκευσης, αποσυσκευασίας, ανασυσκευασίας των προϊόντων3. 

 

5.4 Αθλητισμός και χορηγίες 

Χορηγία στο χώρο του αθλητισμού είναι η παροχή οικονομικής ή σε είδος βοήθειας από 

μία επιχείρηση σε έναν αθλητικό οργανισμό, γεγονός ή χώρο, με σκοπό την προώθηση των 

εμπορικών της στόχων, ειδικά εκείνων της επικοινωνίας του μάρκετινγκ. Για παράδειγμα η 

Coca Cola χρηματοδοτεί το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου (Π.Κ.Π.) για να έχει το δι-

καίωμα να χρησιμοποιήσει: 

• Το όνομα και το σύμβολο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου για το σύνολο του 

προγράμματός της στο μάρκετινγκ (διαφημιστικά σλόγκαν). 

• Τους χώρους του Π.Κ.Π. για αποκλειστική πώληση και προώθηση των προϊόντων της. 

 
3 Minis,I.,Paraschi,M.,Tzimourtas,A., (2006),“The design of logistics operations for the Olympic Games”, Inter-
national Journal of   Physical Distribution & Logistics Management,Vol.36 No.8,pp.621-642 
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• Την τηλεοπτική κάλυψη του Π.Κ.Π. για διαφήμιση τόσο του ονόματός της, όσο και των 

προϊόντων της. 

Είναι γεγονός ότι η χορηγία στο χώρο του αθλητισμού έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. 

Τα οικονομικά συμφέροντα πολλών μεγάλων εταιρειών ταυτίζονται με μεγάλα αθλητικά γε-

γονότα και οι επενδύσεις εταιρειών στον αθλητισμό μέσω της διαδικασίας της χορηγίας αυ-

ξάνονται εξυπηρετώντας την ανάγκη του κλάδου του αθλητισμού για μεγαλύτερα κεφάλαια. 

Η χορηγία ως πηγή χρηματοδότησης, μπορεί να επιταχύνει τους ρυθμούς ανάπτυξης του α-

θλητισμού, να τον υποστηρίξει οικονομικά και να τον απαγκιστρώσει από το κράτος. Επιπλέ-

ον, τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού έχουν μεγάλη ανάγκη από την οργανωμένη χορηγί-

α, την οποία μπορούν να προσελκύσουν πιο εύκολα λόγω του μεγάλου πληθυσμού που απευ-

θύνονται. 

Η χορηγία στο χώρο του αθλητισμού αποτελεί μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες 

μορφές  αθλητικών logistics. Ως εκ τούτου οι αθλητικοί οργανισμοί και οι αθλητικές επιτρο-

πές που αναλαμβάνουν τη διοργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων οφείλουν να λειτουρ-

γούν επαγγελματικά στην κατεύθυνση της συνεργασίας με μια επιχείρηση. Ορισμένα από τα 

στοιχεία στα οποία πρέπει να επικεντρωθεί ένας αθλητικός οργανισμός είναι: 

• Γνωστοποίηση των αναγκών του οργανισμού ή της διοργάνωσης, έτσι ώστε ο χορηγός να 

έχει άμεση και ξεκάθαρη εικόνα για το πώς θα επενδυθούν τα χρήματά του. 

• Η γενικότερη εικόνα και αξιοπιστία του πιθανού χορηγού στην κοινωνία και την αγορά. 

• Προηγούμενες συνεργασίες χορηγίας του μελλοντικού χορηγού. 

• Το χρόνο διάθεσης των χρημάτων της χορηγίας. 

Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης μιας επιτυχημένης πρότασης χορηγίας διαμορφώνονται 

και περιγράφονται συγκεκριμένα πακέτα προσφορών όπως η αποκλειστική χορηγία, η χορη-

γία με συνεργασία και άλλων χορηγών, χορηγός παροχής υλικού, χορηγός τελετής έναρξης, 

κ.λ.π., ενώ μπορεί να παρέχεται και η δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών προσφορών, 

ώστε να ταιριάζουν σε όλα τα είδη χορηγιών. Ορισμένες από τις προσφορές στο χορηγό μπο-

ρεί να είναι: 

• Χρησιμοποίηση του ονόματος και λογότυπου του χορηγούμενου. 

• Αποκλειστικότητα του χορηγού στην κατηγορία προϊόντος. 

• Διαφήμιση στους χώρους της εκδήλωσης. 

• Παρουσία του χορηγού σε ειδικές τελετές. 
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• Χρήση ειδικών χώρων από τους χορηγούς. 

Ενέργειες όπως η υπογραφή συμβολαίων που βασίζονται σε αναλυτικό σχεδιασμό, η 

πρόβλεψη και η εφαρμογή συστημάτων ελέγχου του συνολικού προγράμματος χορηγίας, η 

εκπαίδευση των στελεχών ενός οργανισμού στο ρόλο της χορηγίας αποτελούν αρχική προτε-

ραιότητα των στελεχών των αθλητικών οργανισμών4. 

 

5.5 Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) στον αθλητισμό 

Σε κάθε άθλημα, ένα σημαντικό μέρος της αθλητικής δραστηριότητας αναπτύσσεται σε 

διεθνές επίπεδο. Η διεθνοποίηση του αθλητισμού έχει ενισχυθεί σημαντικά από το αυξημένο 

ενδιαφέρον των ΜΜΕ για τον αθλητισμό. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα των διεθνών διοργανώ-

σεων έχουν αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, και οι εταιρείες των ΜΜΕ διερευνούν συνεχώς 

τις πιθανότητες συνεργασίας με διεθνείς αθλητικούς φορείς και διοργανωτές αθλητικών γεγο-

νότων. 

Όσο μεγαλώνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, τόσο 

αυξάνεται και η επιθυμία των διεθνών εταιρειών και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας να συν-

δεθούν μαζί τους και να μοιραστούν ένα μέρος της αίγλης και των οφελών. Οι εκάστοτε ορ-

γανωτικές επιτροπές διοργάνωσης αθλητικών γεγονότων διαχειρίζονται τα τηλεοπτικά δικαι-

ώματα και τα δικαιώματα των ΜΜΕ ακολουθώντας συγκεκριμένα προγράμματα δημιουργίας 

εσόδων. 

Το γενικότερο παγκόσμιο ενδιαφέρον για αγώνες μεγάλης εμβέλειας (Ολυμπιακοί Αγώ-

νες, Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου) έχει συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση του κό-

στους απόκτησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των αγώνων. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα 

αποτελούν σήμερα τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων των αγώνων. Για παράδειγμα, το 2004 η Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση Τηλεοπτικών Μέσων (European Broadcasting Union, EBU) υποχρεώθηκε 

να καταβάλλει 746 εκ. δολάρια προκειμένου να αποκτήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα εκμε-

τάλλευσης για την Ευρώπη. Το ποσό αυτό αφορά στα τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης των 

Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2010 στο Βανκούβερ του Καναδά και των Ολυμπια-

κών Αγώνων του 2012, είναι αυξημένο κατά 40% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη 

συμφωνία και δεν περιλαμβάνει την Ιταλία. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η σημαντική αύξηση 

 
4 Παπαδημητρίου,Δ.,Γαργαλιάνος,Δ. (1997), “Το μάνατζμεντ του αθλητισμού”,Αθλότυπο,Αθήνα 
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που παρατηρείται στο συνολικό κόστος απόκτησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των αγώ-

νων από το 1960 στη Ρώμη (1εκ. δολάρια) στους αγώνες της Αθήνας (1,5 δις δολάρια)5.  

 

5.6 Υπηρεσίες θεατών 

Οι επισκέπτες των αθλητικών εγκαταστάσεων, ή διοργανώσεων είναι οι αποδέκτες σει-

ράς υπηρεσιών που στοχεύουν στη δημιουργία των καλύτερων δυνατών συνθηκών κατά τη 

διάρκεια του γεγονότος που παρακολουθούν. Οι υπηρεσίες αυτές είτε προσφέρονται σε στα-

θερή βάση από την εγκατάσταση, είτε από εξωτερικό συνεργάτη για συγκεκριμένες διοργα-

νώσεις. Το τμήμα που βρίσκεται σε μεγαλύτερη επαφή με το κοινό και παίζει καθοριστικό 

ρόλο στην άποψη που διαμορφώνουν οι επισκέπτες/θεατές για την αρτιότητα της διοργάνω-

σης, ή την επάρκεια της εγκατάστασης είναι οι υπηρεσίες θεατών. Η ονομασία του τμήματος 

προέρχεται από τον όρο Spectator Services που χρησιμοποιείται διεθνώς για αυτού του είδους 

τις υπηρεσίες. Το τμήμα των υπηρεσιών θεατών θεωρείται ως η βιτρίνα της διοργάνωσης κα-

θώς επηρεάζει περισσότερο από κάθε άλλο δομικό στοιχείο στη διαμόρφωση της τελικής 

κρίσης του κοινού. 

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους θεατές ποικίλουν ανάλογα με το μέγεθος της 

διοργάνωσης και διαφέρουν από εγκατάσταση σε εγκατάσταση. Οι υπηρεσίες θεατών κωδι-

κοποιήθηκαν και πήραν συγκεκριμένη οργανωτική μορφή κατά τη διάρκεια των  Ολυμπια-

κών Αγώνων. Η οργανωτική επιτροπή των  Ολυμπιακών Αγώνων της Ατλάντα των Η.Π.Α. 

(1996) έκανε το πρώτο βήμα στην παροχή σύγχρονων υπηρεσιών θεατών. Στη συνέχεια, οι 

οργανωτικές επιτροπές του Σίδνεϊ και του Σολτ Λέϊκ Σίτι ανέβασαν πολύ υψηλά το επίπεδο 

των προσφερόμενων υπηρεσιών, και οι φίλαθλοι που τις δέχθηκαν αισθάνθηκαν ότι ήταν α-

νάλογες με το υψηλό αντίτιμο που πλήρωσαν για το εισιτήριο. 

Το τμήμα υπηρεσιών θεατών υπόκεινται στον έλεγχο του τμήματος logistics της διορ-

γανώτριας αρχής και οι αρμοδιότητες του ποικίλουν ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστα-

σης, τη σπουδαιότητα της διοργάνωσης, και τα προβλεπόμενα από τον προϋπολογισμό έσοδα 

και έξοδα. Στις περισσότερες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις το τμήμα προσφέρει ορισμέ-

νες από τις παρακάτω υπηρεσίες: 

• Σχεδιασμό και εφαρμογή της διαχείρισης πλήθους στην εγκατάσταση. Δηλαδή, καθοδή-

γηση των θεατών, ρύθμιση/έλεγχο της ροής των πεζών, ρύθμιση των γραμμών αναμονής, 

υπό κανονικές και έκτακτες συνθήκες. 

 
5 Παπαδημητρίου,Δ.(2005), “Διοίκηση αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων”,Κλειδάριθμος,Αθήνα 
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• Παροχή του απαιτούμενου επιπέδου ασφάλειας και άνεσης κατά τη μετακίνηση και πα-

ραμονή των θεατών στην εγκατάσταση. 

• Ανάλυση της δυναμικής της κίνησης του πλήθους. 

• Έλεγχο και ακύρωση των εισιτηρίων των θεατών κατά την είσοδό τους στην εγκατάστα-

ση. 

• Ταξιθεσία των θεατών στις κερκίδες. 

• Παροχή πληροφοριών στο κοινό. 

• Υποστήριξη θεατών με αναπηρίες. 

• Έλεγχο διαπίστευσης. 

• Υπηρεσία απολεσθέντων. 

• Εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης, 

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι υπηρεσίες θεατών συνεργάζονται στενά με την ασφάλεια 

της διοργάνωσης. Επίσης το τμήμα υπηρεσίας θεατών είναι δυνατό να ασκεί τον έλεγχο της 

διαπίστευσης των οχημάτων, καθώς και τον έλεγχο των χώρων στάθμευσης της εγκατάστα-

σης κατά τη διάρκεια αθλητικών διοργανώσεων. Επιπλέον, πρέπει να έχουν άριστη γνώση 

των δρομολογίων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, καθώς και όποιου άλλου μέσου άφιξης 

και αναχώρησης του κοινού στην εγκατάσταση. 

Προκειμένου όλες οι παραπάνω υπηρεσίες να προσφερθούν με τρόπο που θα ικανοποιεί 

απόλυτα το κοινό, είναι απαραίτητο να γίνει άρτιος σχεδιασμός, κατά τον οποίο πρέπει να 

ληφθούν υπόψη τα φυσικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της διοργάνωσης και του κοινού της, καθώς και ο βαθμός επικινδυνότητας (π.χ., ένας αγώνας 

ποδοσφαίρου με έντονη αντιπαλότητα). Ο εξοπλισμός του προσωπικού ποικίλει ανάλογα με 

τις ανάγκες της εγκατάστασης και του έργου που έχει αναληφθεί. Μπορεί να περιλαμβάνει 

από πολύ απλά αντικείμενα (φωσφορίζοντα γιλέκα, κώνους, φακούς, φανούς ρύθμισης κυ-

κλοφορίας), μέχρι σύνθετα και ακριβά συστήματα (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ηλεκτρονικά 

προγράμματα, εξειδικευμένα ηλεκτρονικά μοντέλα ανάλυσης, ηχητικά συστήματα, περίπτερα 

πληροφόρησης του κοινού). 

Οι υπηρεσίες θεατών αποτελούν μια ανταποδοτική υπηρεσία, με σκοπό την παραγωγή 

ενός προϊόντος που θα ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις προσδοκίες τόσο των προσκεκλημέ-
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νων (θεατών) όσο και των συνεργατών της αθλητικής εγκατάστασης (ιδιοκτήτες, διοργανω-

τές)6. 

 

5.7 Ασφάλεια 

Ο αθλητισμός αποτελεί βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία λόγω 

της τεράστιας προβολής μέσω των αθλητικών εκδηλώσεων είναι πιθανό να προσελκύσει 

τρομοκρατικές ενέργειες.  

Το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής έκανε το θέμα της ασφάλειας να θεωρείται μείζονος σημασίας κατά τη διοργάνωση 

αθλητικών γεγονότων. Ωστόσο, τεχνολογικές καινοτομίες οδηγούν στη συνεχή και διαρκή 

βελτίωση της ασφάλειας στο χώρο του αθλητισμού. Στην εποχή μας, η τεχνολογία δίνει τη 

δυνατότητα της γνώσης σε πραγματικό χρόνο της τοποθεσίας των φορτηγών και των con-

tainer, του περιεχομένου και της κατάστασής του. Νέες συσκευές είναι δυνατό να παρέχουν 

πληροφορίες για την παραβίαση ενός σφραγισμένου container και να μεταδίδουν αυτές τις 

πληροφορίες μέσω δορυφόρου στον αποστολέα ή στον παραλήπτη. Επίσης, ανιχνευτές κίνη-

σης μπορούν να τοποθετηθούν  μέσα στα container, ενώ αισθητήρες μπορούν να καταγρά-

φουν θερμοκρασία, κραδασμούς, ραδιενέργεια κ.λ.π. 

Ωστόσο, η προστασία όσων βρίσκονται σε μια αθλητική εγκατάσταση από κινδύνους 

κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, πρέπει να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα αυτών 

που ασχολούνται με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διοίκησή της. Το γεγονός ότι πολ-

λοί χώροι όπου διεξάγονται σημαντικές αθλητικές εκδηλώσεις και προσελκύουν ένα μεγάλο 

πλήθος θεατών δεν πληρούν τους κανονισμούς ασφαλείας, αναδεικνύει την ανάγκη για σω-

στό σχεδιασμό και λήψη των απαραίτητων μέτρων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης 

ανάγκης. 

Μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει, ή θα μπορούσε να έχει, ως αποτέλεσμα τον 

τραυματισμό, ή το θάνατο ανθρώπων που βρίσκονται στην εγκατάσταση και την πρόκληση 

ζημιών, ή την καταστροφή των εγκαταστάσεων/εξοπλισμού. Μια τέτοια κατάσταση είναι πι-

θανόν να προκληθεί από φυσική αιτία (σεισμό), πυρκαγιά, τρομοκρατική ενέργεια, βλάβη 

μηχανικών συστημάτων, χρήση επικίνδυνων υλικών, ατύχημα και τις περισσότερες φορές δεν 

μπορεί να προβλεφθεί. Μπορεί όμως να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά, ώστε να μειωθούν 

 
6 Farmer,P.,Γαργαλιάνος,Δ.,Αυθίνος,Ι.(2006), “Αθλητικές Εγκαταστάσεις”,Κλειδάριθμος,Αθήνα 
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οι αρνητικές συνέπειες εάν έχουν γίνει οι κατάλληλες προετοιμασίες για την αποφυγή τέ-

τοιων ενδεχομένων7. 

Ορισμένα από τα μέτρα που λαμβάνονται κατά το σχεδιασμό μεγάλων αθλητικών εκ-

δηλώσεων περιλαμβάνουν: 

• Εικοσιτετράωρη φύλαξη των αθλητικών υποδομών και του αθλητικού εξοπλισμού από 

ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό ασφαλείας. 

• Συνεργασία με τις διεθνείς επιτροπές ατομικής ενέργειας για παροχή συμβουλευτικών 

οδηγιών ανίχνευσης ραδιενεργών υλικών. 

• Σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός ειδικού χώρου ελέγχου σε πραγματικό χρόνο όλων των ζω-

νών υψηλού κινδύνου (εγκαταστάσεις, κέντρο τύπου, χώρους φιλοξενίας αθλη-

τών/θεατών, τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις παροχής ενέργειας). 

• Εφαρμογή μεθόδων πυρασφαλείας. 

• Ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης κινδύνου (συστήματα διαχείρισης κρίσεων, αντιτρομο-

κρατικά σχέδια). 

Η διαχείριση κινδύνων είναι ένα οικονομικά αποτελεσματικό πρόγραμμα που στοχεύει 

στη βελτίωση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων της διοίκησης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί 

ότι οι αποφάσεις αυτές δεν δημιουργούν άσκοπους και μη αποδεκτούς κινδύνους. Με ένα 

σωστό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων επιχειρείται η πρόβλεψη πιθανών κινδύνων, και όχι 

η αντίδραση όταν αυτοί εκδηλωθούν. Οι αθλητικοί οργανισμοί και οι διοργανωτές μεγάλων 

αθλητικών γεγονότων πρέπει να μην είναι διστακτικοί στη δαπάνη σημαντικών κεφαλαίων 

στον τομέα της ασφάλειας. Το οικονομικό καταστροφικό αντίκτυπο ενός ενδεχόμενου δυσά-

ρεστου γεγονότος είναι ικανό να οδηγήσει στην κατανόηση για αναβάθμιση των υπηρεσιών 

ασφαλείας σε όλα τα επίπεδα. 

 

5.8 Διαχείριση πλήθους 

Η διαχείριση και ο έλεγχος του πλήθους είναι δύο διαφορετικές, αλλά αλληλοσχετιζό-

μενες έννοιες, οι οποίες απαιτούν το σωστό σχεδιασμό ενός αθλητικού γεγονότος, την κατάλ-

ληλη εκπαίδευση του προσωπικού, το σχηματισμό σεναρίων, και τη συλλογή πληροφοριών. 

Η διαχείριση περιλαμβάνει τις διαδικασίες μετακίνησης και διευκόλυνσης του πλήθους, ενώ 

 
7 Farmer,P.,Γαργαλιάνος,Δ.,Αυθίνος,Ι.(2006), “Αθλητικές Εγκαταστάσεις”,Κλειδάριθμος,Αθήνα 
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ο έλεγχος περιλαμβάνει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αντιμετωπιστούν αποτε-

λεσματικά ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να εκδηλωθούν από τους θεατές. 

Οι σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης πλήθους αποτελούν βασικό στοιχείο της διοίκησης 

των αθλητικών εγκαταστάσεων και των εκδηλώσεων που οργανώνονται σε αυτές. Είναι σχέ-

δια ενεργειών, τα οποία δηλώνουν προετοιμασία και συντονισμένες προσπάθειες για την 

πρόληψη ανεπιθύμητων ενεργειών και αντιδράσεων από τους θεατές. 

Κάθε στοιχείο της διοργάνωσης αγώνων, από το σχεδιασμό των εγκαταστάσεων έως τη 

διεξαγωγή του αγώνα, είναι μέρος της διαχείρισης του πλήθους. Η αρμοδιότητα της ασφά-

λειας των θεατών από πράξεις τρίτων, που επίσης παρακολουθούν τον αγώνα, είναι συνήθως 

μέρος από τις υπευθυνότητες της διεύθυνσης των αθλητικών εγκαταστάσεων. Η διοίκηση της 

αθλητικής εγκατάστασης ή οι διοργανωτές αθλητικών γεγονότων πρέπει να κατανοήσουν τη 

σπουδαιότητα ύπαρξης σχεδίου ενεργειών για την αποτελεσματική διαχείριση του πλήθους. 

Το σχέδιο ενεργειών για τη διαχείριση του πλήθους πρέπει να έχει ως κύριο στόχο την 

ασφάλεια του φίλαθλου κοινού, μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες όπως: κατάρτιση του 

προσωπικού, αποβολή φιλάθλων που εκδηλώνουν αντιαθλητική συμπεριφορά, αποτελεσμα-

τική επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών εκδηλώσεων, 

και επαρκή πληροφόρηση του κοινού με σχετικές πινακίδες στους χώρους της αθλητικής ε-

γκατάστασης. Μέσω αυτών, οι θεατές πρέπει να μπορούν να προσανατολίζονται αποτελε-

σματικά στη σωστή θύρα, στους χώρους στάθμευσης, στους χώρους αγοράς εισιτηρίων, στο 

κυλικείο, σε τηλέφωνο, στις τουαλέτες, στο χώρο πρώτων βοηθειών8 9. 

 

5.9 Διαχείριση εισιτηρίων 

Η διαχείριση εισιτηρίων των αθλητικών διοργανώσεων είναι μια ιδιαίτερα περίπλοκη 

δραστηριότητα, η σπουδαιότητα της οποίας αναδεικνύεται από το γεγονός ότι, κυρίως σε με-

γάλες αθλητικές συναντήσεις, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές εσόδων για τους 

διοργανωτές ή ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων. Σημειώνεται ότι στους Ολυμπια-

κούς Αγώνες της Ατλάντα (1996) τα καθαρά έσοδα από τη διαχείριση των εισιτηρίων αποτέ-

λεσαν το 25% των συνολικών εσόδων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους αγώνες του Σίδνεϋ 

ήταν 23%. Η εμφάνιση μισογεμάτων γηπέδων σε διεθνείς διοργανώσεις μπορεί να σημαίνει: 

• Μη διαθέσιμα εισιτήρια και οικονομική αποτυχία της διοργάνωσης. 

 
8 Farmer,P.,Γαργαλιάνος,Δ.,Αυθίνος,Ι.(2006), “Αθλητικές Εγκαταστάσεις”,Κλειδάριθμος,Αθήνα 
9 Doukas,S.(2005), “Crowd Management:Past and Contemporary Issues” 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - «Η  χ ρήση  τω ν  l o g i s t i c s  σ τ ο ν  αθ λη τ ι σμό .   Δ.Π.Μ.Σ. Διοίκηση Επιχειρήσεων 
MBA Executive 

• Παρούσα  κα τ άσ τ αση  κα ι  προοπ τ ι κ έ ς » .  • Νούσιας Περικλής (03/05) 
 

 

 
 36

 

• Αρνητικό αντίκτυπο του κύρους των αγώνων. 

• Αποτυχία των αγώνων σύμφωνα με την κοινή γνώμη. 

Οι αρχές της διαχείρισης εισιτηρίων συνοψίζονται στην μέγιστη αποδοτικότητα, αξιο-

κρατική διανομή πέραν των συμβατικών υποχρεώσεων, κοινωνική ευθύνη, διατήρηση και 

βελτίωση του γοήτρου των αγώνων. Ορισμένα από τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την 

τιμολόγηση των εισιτηρίων είναι: 

• Μέγεθος της εγκατάστασης. 

• Διαθεσιμότητα θέσεων του σταδίου. 

• Δημοτικότητα του αθλήματος ή της αθλητικής διοργάνωσης. 

• Τοποθεσία της αθλητικής εγκατάστασης. 

• Διαχωρισμός των θέσεων σε ζώνες. 

• Σύγκριση με τιμές σε προηγούμενες διοργανώσεις.  

Οι επιτροπές που αναλαμβάνουν τη διαχείριση εισιτηρίων, προκειμένου να εξασφαλί-

σουν την όσο γίνεται καλύτερη παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας στο κοινό, οφείλουν να 

λαμβάνουν υπόψη τους τα παρακάτω: 

• Η διαφημιστική εκστρατεία πώλησης των εισιτηρίων είναι αναγκαίο να λαμβάνει χώρα 

κατά τη διάρκεια της μέγιστης δημοτικότητας των αγώνων. 

• Ο τρόπος διανομής των εισιτηρίων πρέπει να είναι ιδιαίτερα απλός και κατανοητός στο 

ευρύ κοινό. 

• Τα αποθέματα, η δυνατότητα εκτύπωσης επιπρόσθετων εισιτηρίων ανάλογα με την ροή 

της πώλησης πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά. 

• Η προετοιμασία και η παράδοση των αθλητικών εγκαταστάσεων πρέπει να πραγματο-

ποιείται όσο το δυνατό γρηγορότερα έτσι ώστε ο αριθμός των διατιθέμενων θέσεων να 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

• Τον συντονισμό των λειτουργιών διαχείρισης εισιτηρίων και των τμημάτων μάρκετινγκ 

των εισιτηρίων. 

Η πραγματική πρόκληση των επιτροπών διαχείρισης εισιτηρίων είναι η προσπάθεια για 

διατήρηση ισορροπιών μεταξύ του δημόσιου ενδιαφέροντος, των συμβατικών υποχρεώσεων, 

των εμπορικών ενδιαφερόντων και της αποτελεσματικής επικοινωνιακής πολιτικής. Η συνερ-

γασία μεταξύ των διοργανωτών των αθλητικών γεγονότων και των ιδιοκτητών των αθλητι-
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κών εγκαταστάσεων θεωρείται επιβεβλημένη για τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα των εισι-

τηρίων10. 

 

5.10  Πώληση ειδικών αθλητικών προϊόντων 

Η αδειοδότηση και εμπορία ειδικών αθλητικών προϊόντων αποτελεί τα τελευταία χρό-

νια σημαντική πηγή εξοικονόμησης εσόδων για τις επαγγελματικές ομάδες, οι οποίες πωλούν 

τη χρήση του ονόματός τους σε εταιρείες παραγωγής αθλητικών προϊόντων ή άλλων ειδών 

και εισπράττουν ένα ποσοστό επί των πωλήσεων. Παράλληλα, διαθέτουν καταστήματα πώ-

λησης διαφόρων ειδών για την ικανοποίηση των οπαδών τους. Στον Ελληνικό χώρο για πα-

ράδειγμα, η αλυσίδα της “Θρύλος ΑΕ” περιελάμβανε μέχρι το 2004, 15 καταστήματα με προ-

ϊόντα αποκλειστικά του Ολυμπιακού11. 

 Η πώληση αναμνηστικών αντικειμένων (μπλούζες, καπέλα, αφίσες) θεωρείται ως μια 

επιπλέον προσφορά υπηρεσιών προς τους φιλάθλους, αλλά και ως μια σημαντική πηγή εσό-

δων. Η επιτυχία των πωλήσεων εξαρτάται από το είδος και την εικόνα της ομάδας, ή του α-

θλητή που φέρουν ως παράσταση. Η συμφωνία με κάποιον επιχειρηματία του είδους μπορεί 

να περιλαμβάνει ένα σταθερό ποσό για την άδεια πώλησης των αντικειμένων στο χώρο, ή 

ποσοστό από τις πωλήσεις που μπορεί να κυμαίνεται ανάλογα με το είδος, τον επιχειρηματία, 

την εγκατάσταση, καθώς και το γεγονός στο οποίο θα πωληθούν τα αντικείμενα αυτά12. 

 

5.11  Αξιολόγηση και επιλογή της τοποθεσίας 

Η αξιολόγηση και επιλογή της τοποθεσίας για την κατασκευή μιας αθλητικής εγκατά-

στασης αποτελεί σημαντική διαδικασία ειδικά όταν έπεται η διεξαγωγή μεγάλης αθλητικής 

διοργάνωσης, καθώς το αποτέλεσμά της είναι δεσμευτικό για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Η τοποθεσία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η 

προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών κοστίζει περισσότερο και, συνεπώς, αυτό προϋποθέ-

τει την ύπαρξη της δυνατότητας από τους μελλοντικούς πελάτες/επισκέπτες να ανταποκρι-

θούν. 

Επιπλέον, η επιλογή της τοποθεσίας καθορίζει τη δυνατότητα οικοδόμησης με βάση την 

υπάρχουσα νομοθεσία, την ευκολία πρόσβασης σε αυτή, τις δυνατότητες στάθμευσης, το μέ-

γεθος, τις προτιμήσεις και την αγοραστική δύναμη του πληθυσμού στην περιοχή της εγκατά-
 

10 Thamnopoulos,Y.,Gargalianos,D.(2002), “Ticketing of large scale events: the case of Sydney 2000 Olympic 
Games”, Facilities,Volume 20 No1/2, pp.22-33 
11 Παπαδημητρίου,Δ.(2005), “Διοίκηση αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων”,Κλειδάριθμος,Αθήνα  
12 Farmer,P.,Γαργαλιάνος,Δ.,Αυθίνος,Ι.(2006), “Αθλητικές Εγκαταστάσεις”,Κλειδάριθμος,Αθήνα 
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στασης. Η έκταση που θα χρειαστεί προσδιορίζεται από το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων 

που είναι απαραίτητα για την αθλητική εγκατάσταση, τους βοηθητικούς χώρους, τη στάθμευ-

ση των αυτοκινήτων, τους διαδρόμους προσέλευσης και αποχώρησης, τις απαιτήσεις του κώ-

δικα πολεοδομίας και την πρόβλεψη του μακροχρόνιου σχεδιασμού για μελλοντική επέκτα-

ση13. 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η διαθεσιμότητα, η αξιολόγηση και επιλογή των 

κατάλληλων εκτάσεων αποτελεί μια πολύ σημαντική παράμετρο για την ανάπτυξη πολλών 

συνδυαστικών λειτουργιών logistics σε μια περιοχή. 

 

5.12  Μεταφορές 

Η ύπαρξη ανεπτυγμένων μεταφορικών υποδομών (μεταφορικά δίκτυα, λιμάνια, αερο-

δρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί, σταθμοί μεταφόρτωσης μεταξύ διαφορετικών μέσων) απο-

τελούν κρίσιμα στοιχεία για την ομαλή διοργάνωση αθλητικών γεγονότων. Η παροχή υπηρε-

σιών μεταφοράς, η διάθεση των μεταφορικών μέσων και η διοίκηση του έργου της μεταφο-

ράς αποτελούν το σημαντικότερο συνδετικό κρίκο των logistics στο χώρο του αθλητισμού. 

Η μετακίνηση μεγάλου αριθμού θεατών σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προς συ-

γκεκριμένες τοποθεσίες απαιτεί το συντονισμό πολλών παραγόντων προκειμένου να στεφθεί 

με επιτυχία. Ιδιαίτερα, σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις (Ολυμπιακοί Αγώνες) οι επιτρο-

πές διοργάνωσης αντιμετωπίζουν τις μεταφορές με αυξημένη βαρύτητα έχοντας υπόψη ότι η 

αποτυχία στον συγκεκριμένο τομέα logistics μπορεί να αποβεί καταστροφική για την ομαλή 

ροή του αθλητικού γεγονότος. Ορισμένα από τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν έ-

χουν ως εξής: 

• Εξέταση του υπάρχοντος οδικού δικτύου μεταφοράς (συντήρηση οδικού δικτύου, κατα-

σκευή νέων οδικών αρτηριών με έμφαση στην εύκολη προσβασιμότητα των σταδίων, 

σχεδιασμός και ανάπτυξη εναλλακτικών διαδρομών). 

• Αναβάθμιση του θαλάσσιου, αεροπορικού, σιδηροδρομικού δικτύου καθώς και του με-

τρό. 

• Εξέταση της δυνατότητας υποστήριξης της εκδήλωσης από τα διατιθέμενα οδικά μεταφο-

ρικά μέσα (φορτηγά, κλωβούς μεταφοράς προϊόντων, ανυψωτικά μηχανήματα, στόλο λε-

ωφορείων, ταξί, υπηρεσίες ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων). 

 
13 Farmer,P.,Γαργαλιάνος,Δ.,Αυθίνος,Ι.(2006), “Αθλητικές Εγκαταστάσεις”,Κλειδάριθμος,Αθήνα 
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• Αξιολόγηση του κλάδου μεταφορών της περιοχής διοργάνωσης του αθλητικού γεγονότος 

καθώς και των προοπτικών ανάπτυξης του. 

• Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφοριακής συμφόρησης κατά τις ώρες διε-

ξαγωγής των αγώνων (αλλαγή των ωρών εργασίας, χρόνου λειτουργίας και εφοδιασμού 

των καταστημάτων). 

• Το κόστος μεταφοράς το οποίο ως σύνθετη έννοια περιλαμβάνει το κόστος μετάβασης 

και το κόστος του χρόνου που απαιτείται για κάθε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις. 

• Ανάπτυξη συντονιστικού κέντρου διαχείρισης των μεταφορών. 

• Σχεδιασμό, κατασκευή και διάθεση εγκαταστάσεων πάρκινγκ στις περιοχές τέλεσης των 

αγώνων. 

• Αλλαγή της κυκλοφοριακής αγωγής του πληθυσμού κατά το χρονικό διάστημα διεξαγω-

γής των αγώνων. 

 

5.13  Βασικές αρχές σχεδιασμού προσβάσιμων εγκαταστάσεων 

Κατά το σχεδιασμό των αθλητικών εγκαταστάσεων πρέπει να εξασφαλίζεται η προσβα-

σιμότητα όλων των χώρων τους σε όλους τους χρήστες (θεατές, αθλητές, προπονητές, κριτές, 

διαιτητές, δημοσιογράφους) με στόχο την αυτόνομη και ασφαλή διακίνηση και εξυπηρέτησή 

τους. Βασική προϋπόθεση είναι η εξυπηρέτηση κάθε κατηγορίας χρηστών, συμπεριλαμβανο-

μένων των ατόμων με αναπηρίες, από ίδια σημεία και με υπηρεσίες του ίδιου επιπέδου ποιό-

τητας. Ενδεικτικά αναφέρονται στη συνέχεια βασικά σημεία, που πρέπει να ικανοποιούνται 

από τον προτεινόμενο σχεδιασμό: 

• Χώροι στάθμευσης – σημεία αποβίβασης και επιβίβασης. 

• Είσοδοι. 

• Θέσεις θεατών. 

• Αθλητικοί χώροι (αγωνιστικοί και προπονητικοί). 

• Χώροι υγιεινής. 

• Υποστηρικτικοί χώροι (χώροι εστίασης, εξυπηρέτησης δημοσιογράφων). 

• Σήμανση. 
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• Βοηθητικός εξοπλισμός (τηλέφωνα, τραπεζικά ΑΤΜ, ψύκτες νερού)14. 

 

5.14  Διαχείριση και συντήρηση του χώρου, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού 

Η σωστή διαχείριση και συντήρηση είναι σημαντικοί παράγοντες για τη διασφάλιση της 

αποτελεσματικής λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους. Ο 

τύπος της εγκατάστασης, η χωρητικότητά της, τα προγράμματα με τις εκδηλώσεις που φιλο-

ξενούνται και το προσωπικό που απασχολείται, είναι μερικές μόνο από τις παραμέτρους που 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη συγκρότηση των κανόνων του εσωτερικού κανονισμού 

που αφορούν στη διαχείριση και συντήρησή της. 

Η διαχείριση περιλαμβάνει τη διευθέτηση των χώρων και του εξοπλισμού (μόνι-

μες/πρόσθετες κερκίδες, κουρτίνες, διαχωριστικά, μπασκέτες, γραφεία, καρέκλες), ανάλογα 

με τις ειδικές απαιτήσεις κάθε προγράμματος – εκδήλωσης. 

Η συντήρηση χωρίζεται στις επί μέρους λειτουργικές περιοχές των εγκαταστάσεων, του 

εξοπλισμού, όπως επίσης των μηχανικών, ηλεκτρονικών και ηχητικών συστημάτων. Η απο-

τελεσματική συντήρηση είναι οικονομικά συμφέρουσα, διότι αφενός επιμηκύνει τη διάρκεια 

ζωής των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού και αφετέρου μειώνει τις πιθανότητες να συμ-

βεί ατύχημα στους χρήστες και κατά συνέπεια και τις αρνητικές επιπτώσεις από ένα τέτοιο 

γεγονός (δημιουργία αρνητικών επιπτώσεων στην κοινή γνώμη)15. 

 

5.15  Αθλητικός τουρισμός και logistics 

Η ανάπτυξη του παγκόσμιου τουρισμού υπήρξε ραγδαία  τα τελευταία χρόνια γεγονός 

που καθιστά τον τουρισμό την μεγαλύτερη βιομηχανία. Σύμφωνα με στοιχεία διεθνών οργα-

νισμών, το 2000 ισοδυναμούσε με το 11% του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 

και αντιστοιχούσε στο 8% της παγκόσμιας απασχόλησης (World Tourism Organization, 

1999). Τα τεράστια μεγέθη της τουριστικής βιομηχανίας οφείλονται, ως ένα βαθμό, στο εύ-

ρος των υπηρεσιών και των προϊόντων που περιλαμβάνει αυτός ο τομέας. Στον τουρισμό συ-

γκαταλέγονται οι αεροπορικές εταιρείες, τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, τα κρουαζιερόπλοια, 

τα τουριστικά λεωφορεία, οι ξενοδοχειακές μονάδες, και τα εθνικά και θεματικά πάρκα. 

Ένας αντιπροσωπευτικός ορισμός, που δόθηκε το 1963 στα πλαίσια του Συνεδρίου των 

Ηνωμένων Εθνών για θέματα Διεθνών Μετακινήσεων και Τουρισμού, θεωρεί ότι τουρίστας 

 
14 Farmer,P.,Γαργαλιάνος,Δ.,Αυθίνος,Ι.(2006), “Αθλητικές Εγκαταστάσεις”,Κλειδάριθμος,Αθήνα 
15 Farmer,P.,Γαργαλιάνος,Δ.,Αυθίνος,Ι.(2006), “Αθλητικές Εγκαταστάσεις”,Κλειδάριθμος,Αθήνα 
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είναι “ο προσωρινός επισκέπτης που διαμένει στη χώρα προορισμού του για τουλάχιστον 24 

ώρες, με λόγο επίσκεψης την αναψυχή (ψυχαγωγία, διακοπές, υγεία, μελέτη, θρησκεία, αθλη-

τισμός), την επιχειρηματικότητα, την οικογένεια, ή ακόμη και τη συνάντηση”. 

Ωστόσο, η κατανόηση της έννοιας αθλητισμός σε συνδυασμό με το πλαίσιο ερμηνείας 

του τουρισμού διαμορφώνουν έναν ορισμό σύμφωνα με τον οποίο “Αθλητικός τουρισμός θε-

ωρείται το ταξίδι με επίκεντρο την αναψυχή που οδηγεί τα άτομα να μετακινηθούν προσωρι-

νά μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους, προκειμένου να συμμετάσχουν σε φυσικές δραστη-

ριότητες (Ενεργός αθλητικός τουρισμός), να παρακολουθήσουν αθλητικές δραστηριότητες 

(Αθλητικός τουρισμός γεγονότων), ή να θαυμάσουν μνημεία που σχετίζονται με την αθλητι-

κή δραστηριότητα (Αθλητικός τουρισμός νοσταλγίας)” (Gibson, 1998a, σελ.4). 

Ο αθλητικός τουρισμός γεγονότων αφορά δύο τύπους αθλητικών διοργανώσεων: 

• Τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα που προσελκύουν διεθνές ενδιαφέρον. 

• Τις περιορισμένης εμβέλειας αθλητικές διοργανώσεις. 

Με τον όρο “Μεγάλα αθλητικά γεγονότα” αναφερόμαστε στις διοργανώσεις σύντομης 

διάρκειας που γίνονται μία φορά ή επαναλαμβάνονται, και διεκδικούνται με στόχο την αύξη-

ση της προβολής, της ελκυστικότητας και των οικονομικών εσόδων σε μακροπρόθεσμο ή 

βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Η επιτυχία αυτών των γεγονότων στη δημιουργία ενδιαφέροντος 

για τον προορισμό που τα φιλοξενεί εξαρτάται από τη μοναδικότητα, το γόητρο και τη συ-

γκυριακή σημαντικότητα του γεγονότος. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, 

οι οποίοι σταδιακά χάνουν το αθλητικό τους ενδιαφέρον και μετατρέπονται σε σημαντικό 

τουριστικό θέλγητρο (Mc Fee, 1990). 

Οι πόλεις που διεκδικούν την οργάνωση μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων γνωρίζουν 

πολύ καλά ότι το σημαντικότερο όφελος είναι η συνολική προβολή της πόλης και της χώρας 

που τους διοργανώνει και η ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης με τουριστικούς όρους. 

Η τουριστική αξιοποίηση των αγώνων μπορεί να πραγματοποιηθεί με προγράμματα τουρι-

στικής προβολής τα οποία απαιτούν την βέλτιστη εφαρμογή των logistics, όπως: 

• Το πρόγραμμα επίσκεψης των δημοσιογράφων, σύμφωνα με το οποίο, για τουλάχιστον 

10 χρόνια πριν από τους αγώνες, μεγάλος αριθμός δημοσιογράφων επισκέπτονται τη χώ-

ρα. 

• Η συνεργασία με το κέντρο ραδιοτηλεόρασης των αγώνων και τους δημοσιογράφους, 

στους οποίους και προσφέρονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και έτοιμο υλικό σε μορφή 
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κειμένων, βίντεο, και φωτογραφιών, έτσι ώστε να προβληθεί σωστά η χώρα κατά τη 

διάρκεια των αγώνων. 

• Το πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικού τουρισμού, με το οποίο η συγκεκριμένη χώ-

ρα προβάλλεται αδιάκοπα ως ο καλύτερος προορισμός για τη διοργάνωση συνεδρίων, εκ-

θέσεων, ή άλλων επιχειρηματικών συναντήσεων. 

• Η συνεργασία με τους χορηγούς των αγώνων, που περιλαμβάνει την ενθάρρυνση των χο-

ρηγών να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες εικόνες της χώρας, θέματα ή φιλμ για τις διαφη-

μιστικές καμπάνιες των προϊόντων τους. 

• Δημιουργία νέων και η αναβάθμιση των υπαρχόντων τουριστικών υποδομών. 

• Η ανάπτυξη επιχειρηματικών σχέσεων με τα τουριστικά πρακτορεία, στα οποία παρατίθε-

ται αρκετή υποστήριξη προκειμένου να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τους τουριστι-

κούς προορισμούς της χώρας διεξαγωγής των αγώνων16 17 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Parks,J.B.,Quarterman,J.(2002), “Contemporary Sport Management”, Human Kinetics, USA  
17 Παπαδημητρίου,Δ.(2005), “Διοίκηση αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων”,Κλειδάριθμος,Αθήνα 
18 Kartakoulis,N.,Papanikos,G.,Karlis,G.(2003 ), “City and Sport Marketing Strategy: The case of Athens 2004” 
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6. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ 

CASES                 

                                                                                                                                                                               

6.1 Η περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων 

Η ανάπτυξη του αθλητισμού είναι συνυφασμένη με το στοιχείο της παγκοσμιοποίησης, 

αφού πολύ συχνά προϋποθέτει διεθνείς συνεργασίες. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν το 

αντιπροσωπευτικότερο παράδειγμα αθλητικής δραστηριότητας με διεθνή φυσιογνωμία και 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί αποτελούν ταυτόχρονα ένα παγκόσμιο φαινόμενο 

με διεθνές ενδιαφέρον και ένα τοπικό/εθνικό εγχείρημα. 

Αυτό το παράδοξο στοιχείο απαιτεί από τις εκάστοτε Οργανωτικές Επιτροπές διεκδίκη-

σης ή διοργάνωσης των Αγώνων να είναι σε θέση να κατανοούν και να λαμβάνουν υπόψη 

τους στρατηγικά ζητήματα τα οποία άπτονται πάρα πολλών τομέων, όπως της οικονομίας, 

της πολιτικής, των υποδομών, της επικοινωνίας, του τουρισμού, της ασφάλειας, του περιβάλ-

λοντος. Η συνεχής ανάπτυξη των Ολυμπιακών Αγώνων συνδέεται με τη Διεθνή Ολυμπιακή 

Επιτροπή (ΔΟΕ) και τους συνεργαζόμενους με αυτή αθλητικούς φορείς, τις Εθνικές Ολυ-

μπιακές Επιτροπές (ΕΟΕ), τις Οργανωτικές Επιτροπές των Ολυμπιακών Αγώνων, τις Διε-

θνείς Αθλητικές Ομοσπονδίες, και τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες. Οι οργανισμοί αυτοί 

κινητοποιούνται οργανωτικά για την ομαλή διοργάνωση των Αγώνων. 

Παρακάτω αναφέρονται παραδείγματα οργάνωσης και εφαρμογής των logistics στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα, του Σίδνεϊ και της Αθήνας: 

Λειτουργίες logistics των Ολυμπιακών Αγώνων της Ατλάντα (1996) 

Το τμήμα logistics της οργανωτικής επιτροπής της Ατλάντα χρησιμοποίησε μια αθλητι-

κή εγκατάσταση ως μοντέλο προκειμένου να επιτύχει την αναγνώριση όλων των αναγκών σε 

θέματα logistics. Εφαρμόζοντας συμπερασματικά τα αποτελέσματα σε όλες τις εγκαταστά-

σεις που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν κατά τη διεξαγωγή των αγώνων κατάφερε να υπολο-

γίσει σε ποσοστό περίπου 80% τις συνολικές ανάγκες σε απαιτήσεις logistics. 

Επίσης η κατανομή ενός προαποφασισμένου χώρου αποθήκευσης σε κάθε γήπεδο για 

την αποθήκευση των υλικών και του αθλητικού εξοπλισμού θεωρήθηκε κρίσιμη από την ορ-

γανωτική επιτροπή. Η συγκεκριμένη διαδικασία απλοποίησε τη διαδικασία της αποθήκευσης, 

του ελέγχου για καθυστερήσεις και του ελέγχου για απολεσθέντα αντικείμενα. Επιπλέον η 

κυβέρνηση των Η.Π.Α. θέσπισε ειδικό νόμο πριν την έναρξη των αγώνων σύμφωνα με τον 

οποίο μειώθηκαν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι απαιτήσεις εισόδου στη χώρα των 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - «Η  χ ρήση  τω ν  l o g i s t i c s  σ τ ο ν  αθ λη τ ι σμό .   Δ.Π.Μ.Σ. Διοίκηση Επιχειρήσεων 
MBA Executive 

• Παρούσα  κα τ άσ τ αση  κα ι  προοπ τ ι κ έ ς » .  • Νούσιας Περικλής (03/05) 
 

 

 
 

σχετιζόμενων με τους Ολυμπιακούς Αγώνες υλικών. Αυτή η νομοθεσία μείωσε σημαντικά τα 

κόστη εισαγωγής και διευκόλυνε περισσότερο τις αποτελεσματικές διαδικασίες.  

Πρέπει να σημειωθεί ακόμη ότι η οργανωτική επιτροπή έδειξε ευαισθησία σε θέματα 

που αφορούν το περιβάλλον, την ανακύκλωση και την διαχείριση των αποβλήτων. Σχεδίασε, 

ανέπτυξε και εφάρμοσε ένα εθελοντικό, ολοκληρωμένο πλάνο διαχείρισης των αποβλήτων με 

σκοπό την μετατροπή περισσότερων από του 85% των στερεών λυμάτων. 

Το τμήμα logistics των αγώνων της Ατλάντα αποτελούνταν από τέσσερα κύρια τμήματα 

τα οποία φαίνονται στο σχήμα 5. Το τμήμα υποστήριξης των logistics (Logistical Support) 

ήταν υπεύθυνο για τις λειτουργίες της αποθήκευσης, τη μεταφορά και διανομή όλων των υλι-

κών και του αθλητικού εξοπλισμού, το συντονισμό όλων των διεθνών διανομών και τελω-

νειακών διαδικασιών καθώς και τη διαχείριση και ιχνηλασιμότητα των εμπορευμάτων. Επί-

σης μέρος των δραστηριοτήτων του τμήματος, αφορούσε στο συνδυασμό των διεθνών λει-

τουργιών προώθησης των εμπορευμάτων - τελωνειακών λειτουργιών με τον εσωτερικό κλάδο 

μεταφορών και στις εσωτερικές δυνατότητες αποθήκευσης και διανομής. 
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Σχήμα 5 

Η ευθύνη του τμήματος logistics των εγκαταστάσεων (Venue Logistics) περιελάμβανε 

την αναγνώριση των απαιτούμενων για κάθε εγκατάσταση υλικών καθώς και τη διανομή του 

προγράμματος σε αθλητικές και μη εγκαταστάσεις (Ολυμπιακά χωριά). Η επιμέρους διάκρι-

ση των venue logistics θεωρήθηκε κρίσιμη αφού κάθε αθλητική εγκατάσταση παρουσίαζε 

διαφορετική οργάνωση και διαφορετικές λειτουργίες logistics. Ωστόσο ο συντονισμός με τις 

κεντρικές διαδικασίες logistics ήταν δεδομένος. 

Tο τμήμα διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης (Waste Management & Recycling) 

ήταν υπεύθυνο για τη διαχείριση των λυμάτων και την ανακύκλωση αυτών, διαδικασίες που 

δεν συνδέονται άμεσα με τις συνήθεις λειτουργίες των logistics. Τέλος, το γεγονός ότι το 

τμήμα logistics είχε αυτόνομη διοίκηση οδήγησε σε αποδοτικότερο έλεγχο της στελέχωσης, 

του σχεδιασμού των κονδυλίων καθώς και άλλων διαχειριστικών διαδικασιών.   
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Λειτουργίες logistics των Ολυμπιακών Αγώνων του Σίδνεϊ (2000) 

Μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές αποφάσεις του τμήματος logistics της οργα-

νωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του Σίδνεϊ ήταν η ανάθεση σημαντικών διαδι-

κασιών και υπηρεσιών σε εξειδικευμένες και ανεξάρτητες εταιρείες παροχής υπηρεσιών lo-

gistics (Third Party Logistics Provider). Ωστόσο τον κεντρικό έλεγχο και τη διαχείριση όλων 

των λειτουργιών διατηρούσε η οργανωτική επιτροπή. 

Η ανάθεση σημαντικών λειτουργιών σε τρίτους φορείς (3PL provider) ήταν το στοιχείο 

που διαφοροποίησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ από προηγούμενους αγώνες. Ορι-

σμένες από τις κύριες λειτουργίες που ανατέθηκαν σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών ήταν οι 

λειτουργίες διεθνούς μεταφοράς υλικών και οι τελωνειακές διαδικασίες, η τεχνολογική 

υποστήριξη με την εφαρμογή συστημάτων ανίχνευσης των αποθεμάτων και διαχείρισης 

υλικών καθώς και λογισμικού για τον προγραμματισμό των οχημάτων διανομής στις 

αθλητικές εγκαταστάσεις. Η ανάθεση σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών οδήγησε στην 

επαγγελματική υποστήριξη και διοργάνωση των αγώνων. 

Η εφαρμογή των θεωριών των Just-in-time (JIT) και των direct-to-site (DTS) διανομών 

οδήγησαν στην ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου αποθηκευτικού χώρου, στη μείωση του 

κόστους, στην αποφυγή λαθών και κινδύνων που σχετίζονται με τη αποθήκευση, καθώς και 

στην μείωση των αναγκών για ανάπτυξη διαχειριστικών συστημάτων αποθήκευσης. Επίσης, 

η επιτροπή εφάρμοσε συστήματα ασφαλείας διευκολύνοντας την πρόσβαση στις Ολυμπιακές 

εγκαταστάσεις, διατηρώντας όμως υψηλό επίπεδο ασφαλείας. 

Το τμήμα logistics των Αγώνων του Σίδνεϊ αποτελούνταν από πέντε κύρια τμήματα τα 

οποία φαίνονται στο σχήμα 6. Το τμήμα των logistics αθλητικών εγκαταστάσεων (venue lo-

gistics) ασχολήθηκε με τις λειτουργίες του σχεδιασμού, εφαρμογής και διαχείρισης των δρα-

στηριοτήτων logistics σε κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά (προγραμματισμός, φόρτωση, διανο-

μή, εφοδιαστικές λειτουργίες, διαχείριση υλικών, αποκατάσταση). Το τμήμα των Ολυμπια-

κών λειτουργιών (Olympic Operations) περιελάμβανε το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη 

διαχείριση των Ολυμπιακών χώρων αποθήκευσης, τον προγραμματισμό των διανομών και το 

συντονισμό των διαδικασιών ασφαλείας.  
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Σχήμα 6 

Το τμήμα των εμπορευμάτων και αεροπορικών λειτουργιών ήταν υπεύθυνο για το συ-

ντονισμό των μεταφορικών λειτουργιών, των διαδικασιών που αφορούν στα εμπορεύματα 

τόσο των μελών της Ολυμπιακής οικογένειας όσο και των πελατών. Το τμήμα logistics δια-

τήρησε αυτόνομη διοίκηση και είχε υπό τον έλεγχό του το τμήμα προμηθειών διατηρώντας 

την διασύνδεση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Σύγκριση των Λειτουργιών logistics των Ολυμπιακών Αγώνων Ατλάντας-Σίδνεϊ 

Είναι γεγονός ότι τα ειδικά χαρακτηριστικά των χωρών διεξαγωγής των αγώνων επέ-

δρασαν αποφασιστικά στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των λειτουργιών logistics. Για παρά-

δειγμα, η μεγάλη διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων στους αγώνες της Ατλάντα, επέτρεψε 

στο τμήμα logistics της οργανωτικής επιτροπής να αναπτύξει ένα εσωτερικό τμήμα logistics. 

Από την άλλη μεριά, η ώριμη αγορά παροχής υπηρεσιών logistics (3PL provider) της Αυ-

στραλίας ενεργοποίησε την οργανωτική επιτροπή προς την ανάθεση των περισσότερων κύ-

ριων δραστηριοτήτων. 

Μερικές από τις προαναφερθείσες διαδικασίες όπως το μοντέλο των logistics εγκατα-

στάσεων, η τυποποίηση των υλικών, η δημιουργία κεντρικών τμημάτων ελέγχου των logistics 

καθώς και η ύπαρξη ανεξάρτητης διεύθυνσης εφαρμόστηκαν χωρίς να ληφθούν υπόψη τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας φιλοξενίας. Μερικές από τις διαδικασίες βασίστηκαν σε 

κάποιες ικανές και αναγκαίες συνθήκες όπως η ύπαρξη και η διαθεσιμότητα μεγάλων αποθη-

κευτικών χώρων, η ωριμότητα της αγοράς 3PL και η ολοκλήρωση των Ολυμπιακών εγκατα-

στάσεων αρκετό χρονικό διάστημα πριν την έναρξη των αγώνων. Επομένως, ο σχεδιασμός 

των λειτουργιών logistics σε κάθε διοργανώτρια χώρα οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τα ει-

δικά χαρακτηριστικά του εξωτερικού περιβάλλοντος τα οποία επηρεάζουν την επιτυχία της 

διοργάνωσης. 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι πόροι που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση των 

λειτουργιών logistics στους αγώνες της Ατλάντα και του Σίδνεϊ. Από τα στοιχεία αυτά διαπι-

στώνεται ότι η εφαρμογή των Just-in-time (JIT) και των direct-to-site (DTS) διανομών στους 
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Ολυμπιακούς του Σίδνεϊ μείωσαν το μέγεθος του απαιτούμενου αποθηκευτικού χώρου και 

του αριθμού των απαιτούμενων μεταφορικών οχημάτων σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοι-

χεία της Ατλάντα. Τα δεδομένα του πίνακα, είναι φανερό ότι εξαρτώνται από τον διαθέσιμο 

προϋπολογισμό των αγώνων και τη διαθεσιμότητα της αγοράς της διοργανώτριας χώρας. 

Resources Atlanta 1996 Sydney 2000 
Warehousing space 131.000 m2 67.500 m2

Material handling equipment Not known 165 
Transportation vehicles +400 21 (dedicated) 

Human resources (employees) 163 550 
Human resources (volunteers) 500 500 

Πίνακας 1 

 

Λειτουργίες logistics των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας (2004) 

Ορισμένα από τα logistics θέματα που απασχόλησαν την οργανωτική επιτροπή της Α-

θήνας είναι τα ακόλουθα: 

• Η ανεπάρκεια των αθλητικών υποδομών οδήγησε στη σύναψη συμβολαίων, αρκετά χρό-

νια πριν την έναρξη των αγώνων, για την κατασκευή σταδίων, εγκαταστάσεων φιλοξενίας 

και γενικότερα υποστηρικτικών υποδομών προκειμένου να επιτευχθεί η επιτυχία τόσο 

των Ολυμπιακών όσο και των Παραολυμπιακών αγώνων. Η κατασκευή του Ολυμπιακού 

χωριού κάλυψε μια έκταση 1240 τετραγωνικών μέτρων και έχει τη δυνατότητα φιλοξενί-

ας 16.000 αθλητών. 

•  Επίσης η οργανωτική επιτροπή ήταν υπεύθυνη για την φιλοξενία 11.500 αντιπροσώπων 

των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας για τους οποίους δημιουργήθηκαν ειδικά «χωριά» σε 

τέσσερα σημεία της Αθήνας. Η φιλοξενία περιελάμβανε τη δημιουργία χώρων εστίασης, 

καταυλισμού και αναψυχής. 

• Οι μεταφορές αποτέλεσαν ένα από τα κρισιμότερα πεδία για την επιτυχή οργάνωση των 

αγώνων κυρίως λόγω των σοβαρών προβλημάτων κυκλοφοριακής διαχείρισης. Η οργα-

νωτική επιτροπή των αγώνων «ATHENS 2004» σε συντονισμό με το Υπουργείο Μετα-

φορών ανέπτυξε και εφάρμοσε ένα στρατηγικό σχέδιο μεταφορών ικανό να αντιμετωπίσει 

τις προκλήσεις των Ολυμπιακών Αγώνων. Το Ολυμπιακό επιχειρησιακό σχέδιο για τη 

διαχείριση της κυκλοφορίας και των μεταφορών περιελάμβανε την ανοικοδόμηση των ο-

δικών δικτύων της Αθήνας, την εφαρμογή συστημάτων και μέτρων για την ροή της κυ-

κλοφορίας καθώς επίσης και την προσπάθεια για την αλλαγή της κυκλοφοριακής αγωγής-

νοοτροπίας των κατοίκων της πρωτεύουσας, τουλάχιστον για την περίοδο διεξαγωγής των 
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αγώνων. Ορισμένα από τα project που σχεδιάστηκαν και ολοκληρώθηκαν πριν την έναρ-

ξη των αγώνων αφορούσαν στην αναβάθμιση των μεταφορικών δικτύων (οδικών, σιδη-

ροδρομικών, λιμανιών, αεροδρομίου), στην ολοκλήρωση των Ολυμπιακών γραμμών του 

Μετρό, στην αναβάθμιση του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου, στην ολοκλήρωση της Αττικής 

Οδού, στην ανάπτυξη συστημάτων κυκλοφοριακής διαχείρισης, στη δημιουργία υπερσύγ-

χρονου κέντρου μεταφορών, στη δημιουργία θέσεων πάρκινγκ σε κεντρικές τοποθεσίες 

και στην εφαρμογή σχεδίων μεταφοράς στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. 

• Το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου στις Η.Π.Α. οδήγησε στη δαπάνη μεγά-

λου μέρους του προϋπολογισμού των αγώνων σε θέματα που σχετίζονται με την ασφά-

λειά τους. Η δημιουργία ενός ξεχωριστού τμήματος ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων 

(Olympic Games Security Division) με τη συμμετοχή της Αστυνομίας, της Πυροσβεστι-

κής, της Ακτοφυλακής και δυνάμεων του Στρατού κρίθηκε αναγκαία για τη θωράκιση της 

διοργάνωσης. Ορισμένα από τα θέματα ασφαλείας που εφαρμόστηκαν έχουν ως εξής: 

- Ο προϋπολογισμός των αγώνων σε θέματα υποδομών ασφαλείας έφθασε τα 800 εκ. 

δολάρια και το προσωπικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν περίπου πενήντα χιλιάδες. 

- Συνεργασία με το ΝΑΤΟ για παροχή βοηθητικών υπηρεσιών. 

- Κυκλοφοριακή διαχείριση βάση συγκεκριμένου σχεδίου που προκύπτει από τις ανά-

γκες ασφάλειας. 

- Λήψη μέτρων για τη φύλαξη τηλεπικοινωνιακών κόμβων, υποδομών ύδρευσης, παρο-

χής ηλεκτρικής ενέργειας και διυλιστηρίων.  

- Ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης κρίσεων. 

- Πραγματοποίηση συνδυασμένων ασκήσεων πριν την έναρξη των αγώνων. 

- Προμήθεια σύγχρονων συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. 

• Οι Ολυμπιακοί Αγώνες προσέφεραν στη χώρα μοναδική ευκαιρία αναβάθμισης του του-

ριστικού κλάδου. Η Ελληνική κυβέρνηση θέσπισε πολιτικές και προγράμματα με στόχο 

την ανανέωση των υπαρχόντων υπηρεσιών παροχής φιλοξενίας, την προσέλκυση επενδυ-

τών για την εφαρμογή μιας ποικιλίας πλάνων και την προσπάθεια υιοθέτησης υψηλής 

ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών. 

• Οι αυξημένες τηλεπικοινωνιακές ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων οδήγησαν στο σχε-

διασμό και την υλοποίηση των παρακάτω έργων: 
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- Παροχή υπηρεσιών σταθερής-κινητής τηλεφωνίας, πρόσβαση στο internet, για την 

οργανωτική επιτροπή και την Ολυμπιακή οικογένεια σε όλες τις αθλητικές εγκατα-

στάσεις κατά τη διάρκεια των αγώνων. 

- Διασύνδεση με διεθνείς προορισμούς για τη μετάδοση του σήματος (οπτικό, ακουστι-

κό, δεδομένα) και παροχή υπηρεσιών διεθνούς τηλεφωνίας. 

- Δημιουργία κατάλληλης τηλεπικοινωνιακής υποδομής για τη διασύνδεση με ένα ολο-

κληρωμένο δίκτυο πληροφοριακών συστημάτων για την άμεση έκδοση των αποτελε-

σμάτων. 

- Δημιουργία τηλεπικοινωνιακού κόμβου ελέγχου όλων των Ολυμπιακών δικτύων. 

• Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αποτέλεσε ένα σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα των υ-

πηρεσιών logistics των Ολυμπιακών Αγώνων. Το σχέδιο δράσης οργανώθηκε κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε να καλύπτει τις παρακάτω απαιτήσεις: 

- Ολοκληρωμένη και ποιοτική παροχή ειδικών ιατρικών υπηρεσιών. 

- Κάλυψη όλων των τοποθεσιών διεξαγωγής των αγώνων και των χώρων φιλοξενίας 

μέσω ενός δικτύου παροχής υπηρεσιών υγείας. 

- Άμεση ανταπόκριση σε ασυνήθιστα και επείγοντα περιστατικά.    

- Λειτουργία αποκλειστικά (dedicated) Ολυμπιακών νοσοκομείων. 

- Δημιουργία ομάδας παροχής υπηρεσιών υγείας κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των α-

γώνων στις διαφορετικές ομάδες συμμετεχόντων (αθλητές, θεατές, εκπρόσωποι των 

ΜΜΕ). 

• Η επιλογή, εκπαίδευση και συμμετοχή ενός μεγάλου αριθμού εθελοντών (60.000) στην 

οργάνωση και εκτέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντική για 

την ομαλή ροή της διοργάνωσης. 

Δύο από τις κοινοπραξίες που συνεργάστηκαν με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή 

για την παροχή υπηρεσιών logistics παρουσιάζονται παρακάτω: 

• Η πρώτη κοινοπραξία (logistics ’04) αποτελείται από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών 

logistics DELATOLAS EXPRESS CARGO, FRAKAPOR HELLAS, την εταιρεία FRA-

KAPOR HOLDINGS που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Κύπρο, και την εται-

ρεία συμβούλων επιχειρήσεων BLS. 

H logistics ’04 είχε την ευθύνη της παραλαβής, αποθήκευσης, συντήρησης, διαχείρισης, 

μεταφοράς και διανομής στις αθλητικές και μη Ολυμπιακές εγκαταστάσεις και αποκομιδής 
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του μεγαλύτερου μέρους του απαιτούμενου για την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων υ-

λικού, όπως το αθλητικό υλικό, το hardware, το υλικό look & image, κλπ. Για την υλοποίηση 

του έργου χρησιμοποιήθηκαν αποθηκευτικοί χώροι 85.000 τετραγωνικών μέτρων, σύγχρονα 

πληροφοριακά και τεχνολογικά συστήματα (Warehouse Management System, Materials Han-

dling & Storage Equipment, Distribution Management System) και πλήθος μεταφορικών μέ-

σων όλων των τύπων και χωρητικοτήτων. 

Το συγκεκριμένο έργο αφορούσε: 

- Τη διοίκηση και λειτουργία του Olympic Logistics Center – OLC το οποίο αποτελείτο 

από ένα σύστημα τεσσάρων στεγασμένων αποθηκευτικών χώρων συνολικής έκτασης 

περίπου 100.000 τ.μ., ανεπτυγμένο σε δύο οικόπεδα έκτασης περίπου 200.000 τ.μ. 

στις περιοχές Μαγούλας και Ασπροπύργου. Η διοίκηση και η λειτουργία του OLC έ-

γινε από στελέχη και ανθρώπινο δυναμικό του logistics ’04 Consortium σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές της Διεύθυνσης Εφοδιασμού της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπια-

κών Αγώνων (Ο.Ε.Ο.Α.) ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε. 

- Τη διοίκηση του Ολυμπιακού υλικού και εξοπλισμού που απαιτείται για τη διεξαγωγή 

των δοκιμαστικών διοργανώσεων, των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 

όπως ο αθλητικός εξοπλισμός, ο τεχνολογικός εξοπλισμός, ο εξοπλισμός γραφείων, τα 

αναλώσιμα υλικά, τα υλικά για αγώνες εκτός σταδίων, ο εξοπλισμός λαμπαδηδρομίας 

τα οποία ανήκουν στην Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε. και στους διεθνείς Ολυμπια-

κούς χορηγούς Kodak, Panasonic, Samsung, Schlumberger Sema, Swiss Timing, 

Xerox κ.α. 

- Την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, τη διάθεση μεταφορικών μέσων και τη διοίκηση 

του έργου της μεταφοράς και διανομής του Ολυμπιακού υλικού και του εξοπλισμού, 

που απαιτείτο για την οργάνωση και διεξαγωγή των δοκιμαστικών διοργανώσεων, 

των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, από και προς το Olympic Logistics 

Center, τα Competition and Non Competition Venues καθώς και τους προμηθευτές 

και χορηγούς της Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004. Την παροχή και διοίκηση των ανθρώπινων 

πόρων (επιλογή, πρόσληψη, διαχείριση) που απαιτούνταν για τις ανάγκες λειτουργίας 

του Olympic Logistics Center, και των δραστηριοτήτων Logistics των Competition & 

Non Competition Venues σε όλη τη διάρκεια του έργου, σε ένα περιβάλλον εργασίας 

το οποίο χαρακτηρίζεται από τη μικρή διάρκεια, τη μεγάλη ένταση, τις έντονες δια-

κυμάνσεις, τις υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας και διαπίστευσης και το οποίο απαιτεί 
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συνεχή, δυναμικό και λεπτομερή προγραμματισμό και αναπρογραμματισμό έργου και 

απαιτήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό όλης της κλίμακας του management. 

• Η δεύτερη κοινοπραξία αποτελείται από τις εταιρείες Inform Λύκος (συμμετοχή 75%) 

και την Drukkerij Joos με έδρα το Βέλγιο και ανέλαβε υπηρεσίες εκτύπωσης, επισήμαν-

σης και φακελοποίησης των εισιτηρίων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 

Αθήνα 2004. 

Το έργο ήταν αρκετά σύνθετο καθώς περιελάμβανε την εκτύπωση αρκετών εκατομμυ-

ρίων εισιτηρίων σε έξι διαφορετικά είδη, την προσωποποίηση του κάθε εισιτηρίου με τα 

στοιχεία του θεατή, την ομαδοποίηση και εμφακέλωση των εισιτηρίων και των σχετικών ο-

δηγιών ανά θεατή και τέλος την παράδοση του φακέλου. Πρέπει να αναφερθεί ότι τηρήθηκαν 

υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου. Οι προδιαγραφές δεν αφο-

ρούσαν μόνο στα χαρακτηριστικά γνησιότητας του εισιτηρίου για τον αποκλεισμό ενδεχόμε-

νης αντιγραφής, αλλά και στις συνθήκες υψηλής ασφαλείας των εγκαταστάσεων που χρησι-

μοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία παραγωγής και εμφακέλωσης (fulfillment)19 20 21 22 23. 

 

6.2 Η περίπτωση του ποδοσφαίρου 

Τα τελευταία 15 χρόνια, η παγκόσμια βιομηχανία ποδοσφαίρου και ιδιαίτερα η ευρω-

παϊκή αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Το λαϊκό παιχνίδι των δεκαετιών ΄60 και ΄70 

έχει υποστεί σημαντικότατες αλλαγές σε πολιτικό, κοινωνικό, και νομικό επίπεδο. Δεν απο-

τελεί πλέον απλώς ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό φαινόμενο, αλλά μια πολύπλοκη επιχείρηση 

που διαχειρίζεται σημαντικά κεφάλαια και απασχολεί πολλές ομάδες ενδιαφέροντος. Μια έκ-

θεση της εταιρείας Deloitte & Touche για το έτος 2003 κατάληξε στο συμπέρασμα ότι η ευ-

ρωπαϊκή αγορά ποδοσφαίρου άγγιξε τα δέκα δις ευρώ μόνο το έτος 2001-2002. Παράλληλα, 

τα δεδομένα που δημοσιεύονται υποδεικνύουν σημαντικές αυξήσεις στα έσοδα του αθλήμα-

τος από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις και την πώληση εισιτηρίων, ενώ έχουν καταγραφεί σημα-

ντικές επενδύσεις στις υποδομές σε αγωνιστικούς χώρους που αφορούν το άθλημα (Deloitte 

& Touche, 2003-Dobson & Gerrard, 1999). 

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτής της βιομηχανίας κατέχει η Ένωση Ευρωπαϊκών 

Ποδοσφαιρικών Συλλόγων, περισσότερο γνωστή ως UEFA, η οποία αποτελεί τη διοικούσα 
 

19 Παπαδημητρίου,Δ.(2005), “Διοίκηση αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων”,Κλειδάριθμος,Αθήνα 
20 Minis,I.,Paraschi,M.,Tzimourtas,A., (2006),“The design of logistics operations for the Olympic Games”, In-
ternational    Journal of   Physical Distribution & Logistics Management,Vol.36 No.8,pp.621-642 
21 Lee,K.J., “Marketing and Promotion of the Olympic Games” 
22 www.mediainfo2004.gr 
23 www.olympic.org 
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αρχή του αθλήματος για την ευρωπαϊκή ήπειρο ενώ η Διεθνής Ομοσπονδία Ποδοσφαιρικών 

Συλλόγων (FIFA) ηγείται της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής βιομηχανίας. Στη σημερινή εποχή 

οι ανωτέρω οργανώσεις αντιμετωπίζουν σημαντικές αλλαγές που σχετίζονται με τα τηλεοπτι-

κά δικαιώματα, τις σύνθετες τεχνικές μάρκετινγκ, και τις ποδοσφαιρικές εταιρείες που εισέρ-

χονται στα διεθνή χρηματιστήρια. 

Σε εθνικό επίπεδο η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) αναλαμβάνει την 

ουσιαστική και βασική προάσπιση και προώθηση των συμφερόντων του ποδοσφαίρου στην 

Ελλάδα, ενώ παράλληλα αποτελεί τον κύριο φορέα ανάπτυξης του αθλήματος, τόσο στο ερα-

σιτεχνικό όσο και στο επαγγελματικό του επίπεδο. 

Το ποδόσφαιρο αποτελεί ίσως ένα από τα βασικότερα πεδία λειτουργίας των logistics. 

H συμμετοχή παραγόντων όπως οι μεταφορές, οι ταχυμεταφορές, η αποθήκευση, η συσκευα-

σία και η ποιότητα θεωρούνται δεδομένα για τη λειτουργία του ποδοσφαίρου. Ορισμένες από 

τις λειτουργίες logistics του ποδοσφαίρου παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Προγραμματισμός 

Κάθε εθνικό πρωτάθλημα αρχίζει να σχεδιάζεται δύο χρόνια πριν από την έναρξή του. 

Τόσο οι φορείς που διοργανώνουν τα πρωταθλήματα όσο και οι διοικήσεις των ομάδων, αρ-

χίζουν τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμβολαίων με εταιρείες αθλητικών ειδών (για 

τις νέες εμφανίσεις), με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας (για τα πνευματικά δικαιώματα μετά-

δοσης των αγώνων), καθώς και με τους χορηγούς, οι οποίοι επενδύουν πολλά εκατομμύρια 

ευρώ για ένα σηματάκι στις φανέλες των ομάδων. 

Ο προγραμματισμός των αγώνων γίνεται βάσει της πυραμίδας. Πρώτα καθορίζονται τα 

προγράμματα της FIFA (Μουντιάλ, Πανευρωπαϊκό και γενικά διοργανώσεις που αφορούν τις 

εθνικές ομάδες). Στη συνέχεια η UEFA ανακοινώνει τις ημερομηνίες για αγώνες (Champions 

League, κύπελλο UEFA) και σε τρίτο επίπεδο οριστικοποιούνται τα εθνικά πρωταθλήματα. 

Στη νεκρή περίοδο των αγώνων, δηλαδή το διάστημα από το τέλος του πρωταθλήματος έως 

την έναρξη του νέου οι τεχνοκράτες των ομάδων επιλέγουν προπονητικά κέντρα για την προ-

ετοιμασία, ενώ κανονίζουν και τη διεξαγωγή φιλικών αγώνων. 

Μεταφορές - Φιλοξενία 

Οι μεγάλοι οικονομικά-εμπορικά σύλλογοι επιλέγουν συνήθως μεγάλα ευρωπαϊκά κέ-

ντρα, όπου η προετοιμασία συνδυάζεται με διακοπές και γνωριμία με τους νέους παίκτες. 

Ταυτόχρονα, οι υπεύθυνοι για τις μεταφορές σχεδιάζουν τις μετακινήσεις των παικτών, των 

προπονητών και των συνοδών, ανάλογα με το πρόγραμμα. Πολλές ανώνυμες ποδοσφαιρικές 
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εταιρείες συνεργάζονται με μεγάλα τουριστικά γραφεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η α-

σφαλής και έγκαιρη μεταφορά της ομάδας για την προετοιμασία στο εξωτερικό. Η διαδικασία 

γίνεται πιο περίπλοκη όταν πρόκειται για διεθνή διοργάνωση. Ο διοργανωτής επιλέγει tour 

operator που αναλαμβάνει τη μεταφορά, την αερομεταφορά και τη φιλοξενία τόσο των παι-

κτών της ομάδας όσο και της συνοδείας τους (του προπονητικού και διοικητικού προσωπι-

κού, των δημοσιογράφων). Στο εθνικό πρωτάθλημα, οι ομάδες μεταφέρονται με λεωφορεία 

τα οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητα ή να έχουν ενοικιαστεί για ολόκληρη τη σεζόν. 

Προμήθειες – Εφοδιαστική αλυσίδα 

Ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η προμήθεια εμφανίσεων που θα χρησιμοποιήσει κάθε 

ομάδα αποτελεί επίπονη διαδικασία, η οποία αρχίζει τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την έ-

ναρξη ενός πρωταθλήματος. Οι διοικήσεις των ποδοσφαιρικών εταιρειών αρχίζουν επαφές με 

μια εταιρεία αθλητικών ειδών προκειμένου να καθοριστούν οι εμφανίσεις της νέας περιόδου. 

Οι παράγοντες βλέπουν πολλά σχέδια εμφανίσεων, εξετάζουν τα δείγματα και εντέλει τα συ-

γκρίνουν ή προτείνουν κάποιες διορθωτικές βελτιώσεις. Αν η ομάδα λαμβάνει μέρος και σε 

ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πρέπει να έχει άλλες δύο εναλλακτικές εμφανίσεις. 

Οι παίκτες, ο προπονητής και το βοηθητικό προσωπικό προμηθεύονται διαφορετικά 

ρούχα και παπούτσια για την προπόνηση, τους αγώνες, την έξοδο και τις επίσημες εκδηλώ-

σεις. Όλα αυτά τα προϊόντα κατασκευάζονται και ράβονται στην Ευρώπη. Η Ιταλία, η Ισπα-

νία και η Πορτογαλία είναι οι χώρες όπου φτιάχνονται τα προϊόντα ένδυσης και υπόδησης 

των μεγαλύτερων αστέρων του διεθνούς ποδοσφαίρου. Οι ομάδες δίνουν τα ονόματα και τα 

νούμερα των παικτών προκειμένου να τυπωθούν πάνω στα ρούχα και τα παπούτσια ο λογό-

τυπος της ομάδας και ο χορηγός που την υποστηρίζει. 

Σε γραμμές μαζικής παραγωγής που βρίσκονται στη νοτιοανατολική Ασία κατασκευά-

ζονται τα ίδια προϊόντα για τα καταστήματα των ομάδων. Ορισμένες ομάδες επιλέγουν και 

ντόπιες βιομηχανίες ενδυμάτων για να παράγουν συλλεκτικές εμφανίσεις, επετειακές μπλού-

ζες και συλλεκτικά κασκόλ. Παρά το γεγονός ότι τα προϊόντα αυτά κοστίζουν περισσότερο, 

θα εκτεθούν αμέσως στις προθήκες των μπουτίκ.  

Ωστόσο εξαίρεση αποτελούν οι μπάλες. Η παγκόσμια παραγωγή της μπάλας έχει έδρα 

πλέον στο Πακιστάν και στην Ινδονησία. Οι μεγάλες εταιρείες δίνουν τις παραγγελίες τους, 

γίνεται παραγωγή, και αεροπορικώς ή οδικώς γίνεται η προώθηση των ξεφούσκωτων μπαλών 

σε αποθήκες της Γερμανίας ή της Ολλανδίας. Οι μπάλες που χρησιμοποιούνται στους αγώνες 

φυλάσσονται σε αποθήκες που ορίζουν οι διοργανωτές των αγώνων. Αυτές που προορίζονται 
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για το εμπόριο, μεταφέρονται οδικώς στις αποθήκες ή σε 3PL εταιρείες που εξυπηρετούν τις 

μπουτίκ των ομάδων και τις αντιπροσωπείες εταιρειών αθλητικών ειδών. 

Διαχείριση εισιτηρίων 

Μέρος των βασικών λειτουργιών logistics στο χώρο του αθλητισμού αποτελεί η διαχεί-

ριση των εισιτηρίων και κατά προέκταση των φιλάθλων. Ορισμένες ομάδες του εθνικού πρω-

ταθλήματος (ΑΕΚ) επέλεξαν τη συνεργασία με έναν από τους μεγαλύτερους tour operator 

της Ευρώπης, την Tui Ελλάς. Η συνεργασία των δύο πλευρών αποσκοπεί στην καλύτερη με-

ταφορά φιλάθλων της ομάδας και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των οπαδών που προμηθεύ-

τηκαν εισιτήρια διαρκείας. Οι φίλαθλοι θα συγκεντρώνονται σε ένα μεγάλο αεροδρόμιο της 

επαρχίας (Ιωάννινα, Καβάλα) και με πτήσεις τσάρτερ θα φθάνουν στην Αθήνα, για να παρα-

κολουθήσουν κάποιον αγώνα της ομάδας τους. 

Επίσης ορισμένες ομάδες υιοθετούν χρησιμοποίηση νέων υπερσύγχρονων μηχανογρα-

φικών συστημάτων για την έκδοση εισιτηρίων. Με ειδικό λογισμικό και ειδικούς εκτυπωτές 

που λειτουργούν στη φιλοσοφία των barcodes, η διοίκηση των συγκεκριμένων ομάδων προ-

χώρησε ουσιαστικά στην κατάργηση του παλαιού τυπωμένου εισιτηρίου. Η αλλαγή αυτή α-

ποβαίνει προς όφελος του φιλάθλου, ο οποίος θα μπορεί να προμηθευτεί αμέσως το εισιτήριό 

του. Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας θα διαθέτουν ειδικό κωδικό τύπου pin με τον οποίο 

θα μπορούν να μπαίνουν στο γήπεδο. Ακόμα και αν έχουν ξεχάσει το εισιτήριό τους, με την 

επίδειξη της ταυτότητάς τους και τη χρήση του pin θα πηγαίνουν στη θέση τους.  

Logistics στις μπουτίκ των ομάδων  

Όλες οι ομάδες διαθέτουν μικρές αποθήκες στα προπονητικά κέντρα τους, για την υπο-

στήριξη των παικτών τους ενώ οι εταιρείες διατηρούν και αυτές ένα ποσοστό ιματισμού, υ-

ποδημάτων και μπαλών. Αρχικά γίνεται η εισαγωγή των προϊόντων, οπότε κωδικοποιούνται 

και τοποθετούνται σε συγκεκριμένους χώρους συλλογής. Η σπουδαιότητα του έργου φαίνεται 

από το γεγονός ότι οι κωδικοί μπορούν να φτάσουν έως τους 20.000. 

Όλα τα είδη έρχονται στις μπουτίκ σε εμπορευματοκιβώτια. Κατά την εκφόρτωση, το-

ποθετούνται ανά κατηγορία, κωδικό, χρώμα και μέγεθος, για να επιτευχθεί μεγαλύτερη ταχύ-

τητα και ευκολία κατά τη συλλογή. Οι παραγγελίες ανασυσκευάζονται σε χάρτινα κιβώτια με 

την επωνυμία της ομάδας. Η συσκευασία και η παλετοποίηση γίνεται σε συγκεκριμένο χώρο. 

Στη συνέχεια εκδίδονται τα αντίστοιχα δελτία αποστολής, τιμολόγια και συνοδεύουν τα ε-

μπορεύματα που διακινούνται με συνεργαζόμενα φορτηγά δημοσίας χρήσεως. 
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Αρκετές διαφορές παρουσιάζονται στη διαχείριση των καταστημάτων κάθε ομάδας. Ο 

Ολυμπιακός για παράδειγμα έχει περάσει στη λογική του outsourcing. Από το 1994, η εται-

ρεία «Θρύλος Α.Ε.» αποτέλεσε την εμπορική έκφραση του ενιαίου Ολυμπιακού (δηλαδή των 

ομάδων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και των ερασιτεχνικών τμημάτων), ενώ αποτέλεσε 

έναν υποδειγματικό πυρήνα logistics με αποθήκες και μεταφορικά μέσα για την κάλυψη των 

αναγκών που προέκυπταν σε ένα δίκτυο 38 καταστημάτων και 200 συνεργατών σε όλη την 

Ελλάδα. Η δραστηριότητα αυτή πέρασε στην εταιρεία «Πειραιάς Α.Ε.», η οποία διαχειρίζεται 

τον τελευταίο χρόνο τα προϊόντα της Puma με το σήμα του Ολυμπιακού στο δίκτυο των Red 

Store, αλλά και στα συνεργαζόμενα καταστήματα. Η εταιρεία «Πειραιάς Α.Ε.» αποτελεί άλ-

λη μία εταιρεία του ομίλου ένδυσης Glou και συνεργάζεται με την εταιρεία διαχείρισης εφο-

διαστικής αλυσίδας Notos Ε.Π.Ε. για την αποθήκευση των προϊόντων της στον Ασπρόπυργο. 

 Η οργάνωση της ποδοσφαιρικής ομάδας του Παναθηναϊκού είναι διαφορετική. Η εται-

ρεία «Τριφύλλι ΑΕΒΕ» επιβλέπει και διαχειρίζεται τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη 

διακίνηση του αθλητικού εξοπλισμού. Η τριών επιπέδων αποθήκη βρίσκεται σε ιδιόκτητο 

κτίριο, κοντά στο γήπεδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας και υπάγεται στο διευθυντή πωλήσεων 

της εταιρείας24 25. 

 

6.3 Η περίπτωση της formula 1 

Η παγκόσμια βιομηχανία της formula 1 αναπτύσσεται με ταχύς ρυθμούς τα τελευταία 

χρόνια καθώς ο ετήσιος προϋπολογισμός της ξεπερνά τα 4 δις δολάρια. Τα εμπορικά δικαιώ-

ματα των αγώνων παράγουν ετήσια έσοδα της τάξεως του 1 δις δολάρια, ενώ οι αξίες των 

καλύτερων ομάδων φθάνουν στο ύψος των 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Το πρωτάθλημα της 

formula 1 αποτελεί το μεγαλύτερο ετήσιο αθλητικό γεγονός καθώς το παρακολουθούν περί-

που 580 εκατομμύρια θεατές και επομένως γίνεται κατανοητό ότι η εύρυθμη λειτουργία των 

logistics αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία του.   

Τα logistics της formula 1 είναι από τα πιο σύνθετα στην κατηγορία του αθλητισμού. Η 

προετοιμασία των οχημάτων και των εργαλείων για τη μεταφορά τους στο χώρο διεξαγωγής 

των αγώνων θεωρείται πολύ δύσκολο έργο. Υπολογίζεται ότι σε μία αγωνιστική περίοδο κά-

θε αγωνιστική ομάδα διανύει περισσότερα από 100.000 μίλια για να μπορέσει να συμμετέχει 

σε όλους τους αγώνες (17 αγώνες συνολικά). Οι μετακινήσεις περιλαμβάνουν εκτός από τα 

 
24 Παπαδημητρίου,Δ.(2005), “Διοίκηση αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων”,Κλειδάριθμος,Αθήνα 
25 Λαζαρόπουλος,Χ.Κ.,(2005), “Τα logistics της στρογγυλής θεάς”, Logistics & Management, pp.32-39 
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αγωνιστικά οχήματα, τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, τα φορτηγά με τον τεχνικό εξο-

πλισμό καθώς και τα φορτηγά με υλικό υποστήριξης. 

Για τους αγώνες που πραγματοποιούνται εντός της ευρωπαϊκής ηπείρου τα περισσότερα 

υλικά μεταφέρονται οδικώς. Ο αγωνιστικός εξοπλισμός περιλαμβάνει εκτός από τα αυτοκίνη-

τα -τα οποία συνήθως είναι τρία- ανταλλακτικά μέρη και εργαλεία, εναλλακτικό σασί και μία 

επιπλέον μηχανή. Για τους αγώνες εκτός της Ευρώπης, οι απαιτήσεις σε logistics αυξάνονται 

καθώς όλος ο εξοπλισμός πρέπει να μεταφερθεί είτε μέσω θαλάσσης είτε αεροπορικώς. Οι 

ομάδες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνεχείς μεταφορικές ανάγκες έχουν σχεδιάσει 

και κατασκευάσει ειδικά διαμορφωμένα κιβώτια για την ασφαλή μεταφορά των ευαίσθητων 

και υψηλού κόστους υλικών. Σε ορισμένες περιπτώσεις η πίεση του χρόνου αναγκάζει τις 

ομάδες να μεταφέρουν τον εξοπλισμό αμέσως, από τον τόπο εκτέλεσης του αγώνα στη χώρα 

διεξαγωγής του επόμενου αγώνα, χωρίς να μεταφέρονται τα υλικά στις βάσεις σχεδιασμού, 

παραγωγής και υποστήριξης. 

Επιπλέον των αγωνιστικών υλικών, οι ομάδες διαθέτουν ειδικό τμήμα logistics το οποίο 

ασχολείται με την εύρεση χώρων φιλοξενίας στην περιοχή τέλεσης των αγώνων, για ολόκλη-

ρη την ομάδα και το προσωπικό υποστήριξης και τη διαθεσιμότητα των μεταφορικών μέσων 

κατά την άφιξη - αναχώρηση των ομάδων. 

Επομένως γίνεται κατανοητό ότι η επιτυχία μιας αγωνιστικής ομάδας formula 1 δεν ε-

ξαρτάται μόνο από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό των ιδιοκτητών, αλλά κυρίως από τη δυνα-

τότητα διασύνδεσης και άριστης λειτουργίας όλων των διαδικασιών logistics τα οποία περι-

λαμβάνουν το σχεδιασμό του αυτοκινήτου και των ανταλλακτικών, το σωστό προγραμματι-

σμό, τη μεταφορά στις εγκαταστάσεις διεξαγωγής των αγώνων, την αποθήκευση, τη διάθεση 

μεταφορικών μέσων, την ασφάλεια του εξοπλισμού, την πιστή εφαρμογή των αρχών του Just-

In-Time, τη διαχείριση των απαιτήσεων φιλοξενίας. 

 

6.4 Η περίπτωση της εταιρείας ΝΙΚΕ στην Ευρώπη 

 H εταιρεία ΝΙΚΕ εμφανίστηκε στην Ευρώπη αρχικά μέσω τοπικών συνεργατών σε κά-

θε χώρα. Η επιτυχία της εταιρείας την οδήγησε στην απόφαση για τη δημιουργία ιδιόκτητου 

συστήματος logistics και προχώρησε στην ίδρυση αυτόνομων θυγατρικών καθώς και δη-

μιουργία διευθυντικού κέντρου στην Ολλανδία. Το 1992 οι πωλήσεις της ΝΙΚΕ στην Ευρώπη 

ξεπέρασαν το 1 δις δολάρια και η εταιρεία διέθετε το δίκτυο διανομής στις μεγαλύτερες χώ-

ρες, ενώ κάθε χώρα διατηρούσε τις δικές της επιχειρήσεις. Τη συγκεκριμένη εποχή η εταιρεία 

προχώρησε σε αλλαγή των διαδικασιών logistics στην Ευρώπη. 
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 Η ΝΙΚΕ διέθετε στην Ευρώπη 20 κύριους αποθηκευτικούς χώρους σε 11 χώρες ενώ 

κάποιοι επιπρόσθετοι χώροι λειτουργούσαν εποχιακά. Στο σχήμα 7 φαίνονται οι κύριες τοπο-

θεσίες αποθήκευσης της εταιρείας. Ειδικότερα για τις τρεις μεγαλύτερες χώρες αναφέρονται 

τα παρακάτω: 

 

Σχήμα 7 

o Ηνωμένο Βασίλειο: Η ΝΙΚΕ διέθετε επιχειρήσεις σε εκτάσεις 18.600 τετραγωνικών 

μέτρων περίπου. Το κέντρο διανομής εκτελούσε αρκετές υπηρεσίες προστιθέμενης αξί-

ας για τους πελάτες, όπως η επανατοποθέτηση ετικετών και η ανασυσκευασία των υπο-

δημάτων ενώ τα εισαγόμενα container μέσω του λιμανιού του Southampton διανέμο-

νταν στην εσωτερική αγορά. 

o Γαλλία: Οι εγκαταστάσεις της ΝΙΚΕ στην Γαλλία βρίσκονταν στο βόρειο μέρος του 

Παρισιού σε μια περιοχή 14.300 τετραγωνικών μέτρων. Ωστόσο το μέγεθος των απο-

θηκευτικών χώρων δεν επαρκούσε για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς με αποτέ-

λεσμα να χρησιμοποιούνται δύο εξωτερικές αποθήκες σε μια έκταση 10.000 τετραγωνι-
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κών μέτρων. Οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας είχαν ανατεθεί σε υπηρεσίες παροχής 

υπηρεσιών. 

o Γερμανία: Τα αποθέματα της Γερμανίας τοποθετούνταν σε τρεις αποθηκευτικούς χώ-

ρους συνολικής έκτασης 25.000 τετραγωνικών μέτρων. 

Η λειτουργία των θυγατρικών της ΝΙΚΕ έδειξε ότι ανεξάρτητα από την επιχειρησιακή 

τους ανάπτυξη, παρουσίαζαν πρόβλημα στις διανομές και στην παροχή υπηρεσιών προς τους 

πελάτες. Ορισμένα από τα προβλήματα είχαν ως εξής: 

• Υπήρχε σοβαρό πρόβλημα στην ακριβή χρονική διανομή των υλικών ένδυσης και υπόδη-

σης στους λιανοπωλητές εξαιτίας των μεγάλων lead times και των αναξιόπιστων προμη-

θευτών. 

• Διαπιστώθηκε ελλιπή διαθέσιμη πληροφόρηση στις τοπικές διευθύνσεις σχετικά με τον 

εκτιμώμενο χρόνο άφιξης των φορτίων καθώς και ελλιπή ενημέρωση των πελατών για το 

χρόνο εξυπηρέτησης τους. 

• Υπήρξε πρόβλημα στην παραγγελία και διατήρηση συλλογών (είδη ένδυσης και υπόδη-

σης αθλητικών ομάδων με κοινό λογότυπο) με αποτέλεσμα να δημιουργείται αρνητικό 

αντίκτυπο στους πελάτες. 

• Έλλειψη διαθεσιμότητας υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας. Επανατοποθέτηση και ανασυ-

σκευασία καθώς και άλλες υπηρεσίες δεν μπορούσαν να προσφερθούν από όλες τις χώ-

ρες. 

• Τα συστήματα πληροφοριών αναπτύσσονταν αυτόνομα και ξεχωριστά για κάθε χώρα με 

αποτέλεσμα να παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα, όπως απουσία παρακολούθησης 

των παραγγελιών σε πραγματικό χρόνο (on-line), μη καταγραφή στοιχείων των χαμένων 

παραγγελιών, ανεπάρκεια διατήρησης στατιστικών στοιχείων για το επίπεδο εξυπηρέτη-

σης των πελατών. 

Οι ατελείς παρεχόμενες υπηρεσίες πελατών σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις στην 

παραγωγή και την αστάθεια των αγορών είχε ως αποτέλεσμα να συσσωρεύεται μεγάλος α-

ριθμός προϊόντων στις αποθήκες στο τέλος της περιόδου. Η εταιρεία αντιμετώπισε το πλεό-

νασμα με τους εξής τρόπους: 

• Μείωση της τιμής και προώθησης των προϊόντων μέσω των κύριων καναλιών διανομής. 

• Αναμονή έως το τέλος της περιόδου και προώθηση σε δευτερεύοντα κανάλια διανομής. 

• Διατήρηση των αποθεμάτων και διάθεσή τους την επόμενη περίοδο. 
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Η αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατάστασης οδήγησε στην εξέταση εναλλακτικών 

λύσεων οι οποίες προϋπέθεταν τη μετάβαση από τις υπάρχουσες εθνικές υποδομές σε ένα κε-

ντρικό ευρωπαϊκό κόμβο logistics ο οποίος θα μπορούσε να ικανοποιήσει όλες της χώρες της 

ηπείρου. Η συλλογή των στοιχείων σχετικά με τα ετήσια λειτουργικά έξοδα έδειξαν ότι η δη-

μιουργία ενός κεντρικού κόμβου logistics θα ήταν οικονομικά αποδοτικότερη σε ότι αφορά 

τα λειτουργικά κόστη 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Taylor,D.,(1997), “Global Cases in Logistics and Supply Chain Management”,Thomson,Bedford Row, Lon-
don  
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7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ LOGISTICS ΣΤΟΝ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ              

                                                                                                                                                                               

7.1  Μελλοντική προοπτική των logistics 

 Είναι γεγονός ότι ο ρόλος των logistics  στην επίτευξη των στόχων και αντικειμενικών 

σκοπών των εταιρειών αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα σε ένα περιβάλλον νέων αναδυόμε-

νων επιχειρηματικών προκλήσεων. Ορισμένες από αυτές, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την 

βελτίωση της απόδοσης των logistics, αναφέρονται ακολούθως: 

• Μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαμόρφωση της επιχειρησιακής στρατηγικής και του σχε-

διασμού των στρατηγικών διαδικασιών. 

• Εφαρμογή των αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας. 

• Αναγνώριση των ευκαιριών για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω 

των logistics. 

• Εφαρμογή του Just-in-time. 

• Κατανόηση των παγκόσμιων logistics και βελτίωση των πληρoφoριακών συστημάτων 

που αφορούν τα logistics. 

• Κατανόηση και χρήση του outsourcing και των στρατηγικών συμμαχιών. 

• Εφαρμογή των νέων τεχνολογιών. 

• Υιοθέτηση περιβαλλοντολογικών πολιτικών.    

 Η ανταγωνιστικότητα του κυκλώματος logistics απαιτεί επενδύσεις σε σύγχρονο τε-

χνολογικό εξοπλισμό. Σχεδόν σε κάθε στάδιο χειρισμού, προετοιμασίας ή μετακίνησης ενός 

εμπορεύματος, εντός ή εκτός αποθήκης υπεισέρχονται συστήματα υψηλής τεχνολογίας (σύγ-

χρονα μηχανογραφικά συστήματα, εξειδικευμένο λογισμικό, σαρωτές γραμμικού κώδικα, 

ασύρματα τερματικά, οχήματα χειρισμού εμπορευμάτων), με στόχο όλες οι διαδικασίες να 

εκτελούνται στο μικρότερο δυνατό χρόνο, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και στο χαμη-

λότερο κόστος. 

H εφαρμογή της ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID), η ανάπτυξη της φωνητικής ρα-

διοσυχνικής αναγνώρισης (voice RFID) καθώς και η εφαρμογή ακόμα πιο έξυπνων συστημά-

των είναι δυνατό να οδηγήσει στην απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου, διαλογής, μετα-

κίνησης εμπορευμάτων από τη γραμμή παραγωγής στην αποθήκη κι από εκεί στην τελική 
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αγορά. Οι σύγχρονες τεχνολογίες και τα συστήματα πρόβλεψης βοηθούν στην αντιμετώπιση 

και μείωση των λαθών. 

Η εκπαίδευση των στελεχών που υποστηρίζουν τα logistics πρόκειται να αποτελέσει 

βασική προτεραιότητα των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τις σύγχρονες πρακτικές ηγεσίας, η 

συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων μειώνει το κόστος σε όλες τις λειτουργίες των logis-

tics. Επιπλέον βελτιώνει τη συνολική απόδοση της επιχείρησης, οι ροές των φορτίων επιτα-

χύνονται και τα logistics γίνονται φορέας περιστολής οικονομικών απωλειών και ενίσχυσης 

των εσόδων.  

Η αύξηση των  περιβαλλοντολογικών θεμάτων σε παγκόσμια κλίμακα πρόκειται να ε-

πηρεάσει τη λειτουργία των logistics. Η μεταφορά και η διαχείριση επικίνδυνων υλικών υπό-

κεινται σε αυστηρούς νόμους και ελέγχους. Διεθνείς οργανισμοί για το περιβάλλον επιθυμούν 

και επιβάλλουν τη χρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων πηγών ενέργειας και υλικών. Τα θέματα 

αυτά πρόκειται να επηρεάσουν μελλοντικά το κόστος λειτουργίας των logistics και των προ-

οπτικών ανάπτυξής τους. 

 

7.2 Εφαρμογή των μελλοντικών εξελίξεων των logistics στον αθλητισμό 

 Οι μελλοντικές προοπτικές εφαρμογής και διαχείρισης των logistics των επιχειρήσεων 

βρίσκουν εφαρμογή και στον τομέα του αθλητισμού. Ορισμένες από τις κυρίαρχες τάσεις που 

ενδέχεται να επηρεάσουν τα αθλητικά logistics είναι: 

• Αύξηση της παρουσίας του αθλητισμού στην τηλεόραση και τα άλλα μέσα μαζικής ενη-

μέρωσης (ραδιόφωνο, έντυπος τύπος, διαδίκτυο, συνδρομητική τηλεόραση). 

• Ενίσχυση της αξίας των διεθνών αθλητικών εμπορικών ονομάτων/φιρμών. 

• Αύξηση των επενδύσεων σε διεθνείς αθλητικές δραστηριότητες και ιδιοκτησίες. 

• Αύξηση της οικονομικής επίδρασης και του αντίκτυπου του αθλητισμού. 

• Ανάπτυξη και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. 

• Διείσδυση του αθλητισμού σε νέες αγορές. 

• Συνεχής ανάπτυξη του τουριστικού αθλητισμού. 

Η καινούργια τηλεοπτική εποχή πρόκειται να οδηγήσει στην δαπάνη τεράστιων οικονο-

μικών μεγεθών για την απόκτηση τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Η εξέλιξη της τεχνολογίας πρό-

κειται να αυξήσει το κόστος των αθλητικών γεγονότων διότι στα οικονομικά της τηλεόρασης 
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πρέπει να προστεθούν και οι δαπάνες για τη χρήση του Internet, τα δικαιώματα από δορυφο-

ρικές μεταδόσεις καθώς και τα ποσά για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. 

Η ενίσχυση των παγκόσμιων αθλητικών φιρμών σε συνδυασμό με την διείσδυση μεγά-

λων αθλητικών εταιρειών του κλάδου αθλητικών ειδών σε νέες αγορές, αποτελούν πρόκληση 

για τα αθλητικά logistics, από την επιτυχή εφαρμογή των οποίων εξαρτάται η διεθνής επέ-

κταση του αθλητισμού. Επίσης, η αθλητική δραστηριότητα στη Μέση Ανατολή και την ευρύ-

τερη Ασία αυξάνεται συνεχώς, με την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε αθλητικές ε-

γκαταστάσεις και τη διεκδίκηση μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. 

Η τεχνολογία πρόκειται να προκαλέσει αρκετές αλλαγές στις παρεχόμενες υπηρεσίες 

προς τους θεατές. Η κατασκευή σύγχρονων εγκαταστάσεων, η τελειοποίηση του αθλητικού 

εξοπλισμού, η βελτίωση των μεθόδων επικοινωνίας, η εφαρμογή εικονικών τεχνολογιών, ο-

δηγούν στην αναβάθμιση και προσαρμογή του αθλητικού προϊόντος. Η εξελιγμένη τεχνολο-

γία του RFID και η εφαρμογή της στην έκδοση εισιτηρίων ενισχύει την ασφάλεια και την 

γρήγορη πρόσβαση σε αθλητικά γεγονότα. 

Επομένως, είναι γενικά παραδεκτό ότι η διεθνοποίηση του αθλητισμού -που πραγματο-

ποιείται με όλο και ταχύτερους ρυθμούς- καθιστά επιτακτική την ανάγκη για την σωστή ε-

φαρμογή των αθλητικών logistics. 
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